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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 478.423-RJ (2014/0036948-4)

Relator: Ministro João Otávio de Noronha

Embargante: Digidata Consultoria e Serviços de Processamento de Dados 

Ltda

Advogados: Augusto Pastuch de Almeida e outro(s)

Bruna de Oliveira Mendes

Advogados: Gabriela Guimaraes Peixoto

Fernanda Delbons Soares Cataldi e outro(s)

Embargado: Unisys Brasil Ltda

Advogados: Fernando Crespo Queiroz Neves e outro(s)

Guilherme Pimenta da Veiga Neves e outro(s)

José Manoel de Arruda Alvim Netto

Eduardo Arruda Alvim

EMENTA

Embargos de declaração. Erro material. Não ocorrência. Normas 

constitucionais. Análise descabida na instância especial. Omissões 

alegadas. Reconhecimento. Novo exame do recurso especial. 

Cumprimento de sentença. Correção monetária. Mera preservação do 

valor da condenação. Interpretação da coisa julgada.

1. Considera-se como data de julgamento da apelação aquela em 

que concluído o julgamento dos segundos embargos de declaração, 

dado seu caráter integrativo.

2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria 

da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para 

prequestionar normas constitucionais, sob pena de contrariedade às 

rígidas atribuições jurisdicionais fi xadas na Carta Magna.

3. Na interpretação do título executivo judicial, deve-se adotar a 

que guarde conformidade com o objeto do processo e com as questões 

a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação.

4. “A decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deixa de 

assegurar ao credor a indispensável atualização monetária dos valores 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

398

devidos não cumpre seu papel preponderante de restabelecer o status 

quo ante, impondo-lhe, não obstante o reconhecimento judicial do 

seu direito, uma tutela jurisdicional imperfeita, que não contempla 

a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda” (REsp n. 

1.446.712/RJ).

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, 

para, provendo-se o agravo, conhecer do recurso especial e dar-lhe 

parcial provimento.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal 

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

unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infrigentes, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas 

Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e 

Marco Aurélio Bellizze.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro João Otávio de Noronha, Relator

DJe 29.8.2016

RELATÓRIO

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

declaratórios opostos por Digidata Consultoria e Serviços de Processamento de 

Dados Ltda. a acórdão assim ementado:

Agravo regimental. Agravo no recurso especial. Cumprimento de sentença. 

Elaboração de cálculos. Índice de correção utilizado. Incidência das Súmulas n. 

282 e 284/STF.

1. Não há como conhecer de questão alegada exclusivamente em embargos 

declaratórios, em razão da falta do necessário prequestionamento, requisito 

viabilizador do acesso à instância especial. Incide a Súmula n. 282 do STF.

2. A recorrente não conseguiu demonstrar, com clareza e objetividade, de que 

forma o decisório impugnado incorrera em ofensa aos dispositivos indicados. 
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Assim, em face da defi ciente fundamentação, aplica-se à espécie a Súmula n. 284/

STF.

3. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante, inicialmente, narra todos os fatos ocorridos no 

processo. Após, com fundamento no art. 535 do Código de Processo Civil de 

1973, aduz haver omissões que precisam ser sanadas.

Alega que o acórdão ora embargado, ao afastar a preliminar de negativa de 

prestação jurisdicional, deixou de se manifestar sobre os seguintes aspectos: (a) 

o apontado erro material em que incorreu o acórdão do Tribunal de origem ao 

se referir à data de julgamento da apelação (22.11.2011 ao invés de 28.6.2011); 

e (b) a omissão do acórdão estadual sobre a fundamentação do aresto proferido 

na ação de conhecimento, no sentido de que lhe fora assegurada a correção 

monetária a contar da data dos pagamentos a menor.

Também aponta omissão quanto à circunstância de que, em sua 

contraminuta ao agravo de instrumento, já havia invocado os arts. 389, 395 e 404 

do Código Civil, o que contradiz a assertiva de que se trataria de matéria nova, 

somente suscitada nos embargos declaratórios opostos na Corte de origem.

Sustenta ainda haver omissão por não se especifi car de que forma suas 

razões recursais seriam defi cientes para atrair a aplicação da Súmula n. 284 do 

STF. Argumenta que buscou demonstrar, de maneira absolutamente clara, como 

ocorreu a ofensa à lei federal, transcrevendo trecho de suas razões recursais.

Tece considerações acerca do seu direito à correção monetária, dos 

requisitos de admissibilidade do recurso especial e da ofensa aos arts. 389, 395 e 

404 do Código Civil.

Pleiteia o acolhimento dos embargos para que, sendo-lhes concedidos 

efeitos modifi cativos, inverta-se a conclusão do acórdão embargado.

Requer também pronunciamento a respeito do art. 93, IX, da Constituição 

Federal, de forma a lhe propiciar a abertura de via excepcional.

A parte adversa apresenta impugnação (fl s. 1.190/1.196).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro João Otávio de Noronha (Relator): De início, cumpre 

salientar que os presentes embargos de declaração foram opostos sob a égide 
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do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, 

até então, pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ).

Anote-se, preliminarmente, que o apontado erro material quanto à 

data de julgamento da apelação não foi invocado nos embargos declaratórios 

oferecidos na origem, somente tendo sido suscitado nas razões do recurso 

especial. De qualquer forma, não procede a alegação de que tal questão tenha 

sido desconsiderada pelo aresto ora embargado. Isso porque, embora a apelação 

tenha sido julgada em 28.6.2011, foram opostos dois embargos de declaração 

e o julgamento do segundo ocorreu em 22.11.2011. Dado o caráter integrativo 

dos embargos declaratórios, correta a assertiva do Tribunal de origem de que 

o julgamento da apelação se operou nessa segunda data, em que foi concluído 

efetivamente.

Quanto aos dispositivos constitucionais invocados, registre-se que é 

incabível manifestação com vistas ao requisito do prequestionamento de matéria 

constitucional para possibilitar a abertura da via recursal no Supremo Tribunal 

Federal, uma vez que tal desiderato não se coaduna com a natureza da função 

jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, que, na instância especial, deve 

restringir-se à apreciação de questões federais infraconstitucionais, sob pena de 

contrariedade às rígidas atribuições jurisdicionais fi xadas na Carta Magna.

Ao se afastar a violação do art. 535, II, do CPC/1973, não se deixou 

de examinar a alegada omissão no julgado da Corte de origem sobre a 

fundamentação do aresto proferido na ação de conhecimento, no sentido de 

que fora assegurada a correção monetária a contar da data dos pagamentos a 

menor. Afastou-se a negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal a 

quo foi categórico em afi rmar que, “de fato, não existe na decisão exequenda 

(fl s. 55 e fl s. 61) qualquer comando determinando a aplicação do índice do 

IGP-M no período entre 1º.7.1994 e 30.9.2012”. Houve expressa manifestação 

a respeito do quanto alegado, ainda que em sentido diverso do pretendido pela 

embargante.

Ademais, não há falar em omissão pelo fato de o órgão julgador não ter 

adotado as teses da parte na forma como expendidas em sede recursal, pois 

basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio 

e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, o que foi 

plenamente atendido no aresto embargado.
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A embargante alega que houve omissão no acórdão embargado ao concluir 

pela aplicação das Súmulas n. 282 e 284 do STF no que se refere à apontada 

ofensa aos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil.

Melhor examinando a questão, reconheço, inicialmente, que a embargante 

já havia invocado tais dispositivos em contrarrazões ao agravo de instrumento, 

não sendo correta a assertiva de que a matéria só foi alegada em embargos 

de declaração, como se afi rmou. A rigor, a manifestação expressa do Tribunal 

de origem sobre os dispositivos invocados pela parte é que ocorreu somente 

no momento de responder aos aclaratórios, oportunidade em que afi rmou o 

seguinte:

Registre-se por fi m que não há qualquer ofensa aos arts. 389, 395 e 404 do 

Código Civil de 2002, tendo em vista que a forma de cálculo do valor devido já se 

encontra fi xada no título judicial (fl . 910).

Assim, conquanto o Tribunal a quo tenha-se limitado a rejeitar a ocorrência 

de violação dos dispositivos invocados com a simples assertiva de que a forma 

de cálculo do valor devido já estaria fi xada no título judicial, é certo que se 

pronunciou a respeito, afastando a existência de qualquer afronta aos artigos 

indicados, cujo prequestionamento deve ser reconhecido.

Nesse contexto, procedi a novo exame das razões recursais e, após bem 

refl etir a respeito, convenci-me de que o recurso merece ser provido.

A recorrente moveu ação para cobrança de juros e correção monetária 

decorrentes do atraso no pagamento de faturas no período de janeiro/1993 

a junho/1994, devendo o respectivo valor ser atualizado até a data do efetivo 

pagamento. Os pedidos foram julgados improcedentes em primeira instância.

Em grau de apelação, houve reforma da sentença para “dar parcial 

provimento ao recurso para condenar a ré ao pagamento da correção monetária, pelo 

IGP-M/FGV, incidente sobre os valores pagos a menor a partir de 27 de janeiro de 

1993 até 01 de julho de 1994, reconhecendo-se a sucumbência recíproca”.

Na fundamentação do julgado, a Corte de origem registrou:

No que tange à correção monetária, ainda que não prevista sua incidência 

no contrato celebrado entre a apelante e a DATAMEC, cabe aplicá-la em 

todos os débitos por constituir mera e justa atualização da moeda, segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

[...]
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Assim sendo, infere-se que a autora tem direito ao recebimento da correção 

monetária a partir da data em ocorreu a lesão ao seu direito (27.1.1993 - fl s. 04) 

pelo IGP-M/FGV, índice que a jurisprudência do STJ indica ser o que melhor refl ete 

a real perda infl acionária.

Ao ser provocado, nos primeiros embargos de declaração oferecidos pela 

recorrente, acerca da incidência de juros e correção sobre os valores devidos 

e a forma de liquidação da sentença, o Tribunal a quo afi rmou que o valor da 

condenação seria acrescido de correção monetária a partir do julgado, o que 

gerou obscuridade e o oferecimento dos segundos declaratórios, que foram 

rejeitados, afi rmando o colegiado “que a ré já fi cou condenada na atualização 

monetária do valor devido, como pleiteado na inicial, não se afi gurando no julgado 

violação aos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil”.

Esse último esclarecimento, contudo, não foi considerado pelo acórdão 

recorrido quando afi rmou inexistir no título executivo comando de aplicação 

do IGP-M no período de 1º.7.1994 a 30.9.2012. Ora, ao afi rmar que a ré já 

fi cara condenada na atualização monetária do valor devido, como pleiteado na 

inicial, reconheceu o Tribunal que lhe assegurou a atualização do valor devido 

desde o momento da lesão até o efetivo pagamento, pois foi esse o expresso 

pedido exordial. Entender diversamente cria uma contradição na medida em 

que a fundamentação do título executivo – que deferiu a correção monetária 

por reconhecer não ser nada mais é do que mera atualização do valor da moeda, 

sendo devida desde a data em que ocorrera a lesão ao direito da autora – não 

autoriza a conclusão de se excluir, no período de 1º.7.1994 a 30.9.2012, essa 

mesma correção monetária sobre o valor que se reconheceu devido.

Além da apontada contradição, a interpretação do título judicial feita pelo 

Tribunal a quo – “congelando” o valor da condenação ao longo de vários anos 

– resulta em lhe impingir a característica de um provimento jurisdicional citra 

petita, pois é assente que a correção monetária não é um plus que se adiciona, 

mas um minus que se evita.

Segundo a abalizada doutrina de Arruda Alvim, o intérprete de uma decisão 

judicial deve valer-se não apenas do critério hermenêutico da literalidade, mas 

também perquirir a intenção inequívoca do julgador à luz do contexto decisório 

e fático:

[...]

Uma sentença deve ser entendida e interpretada à luz de determinados 

elementos, os quais hajam sido assumidos pelo julgador, e, principalmente, no 
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plano dos fatos dela constantes ou nela descritos, tendo em vista a referibilidade 

aos fatos que aí se pretende descrever. Estes elementos são úteis para o 

entendimento de uma sentença e particularmente úteis quando se tratar da 

identifi cação e conseqüente correção de erro material ou erro de cálculo.

Se considerarmos o critério da interpretação literal, é ele, certamente, 

inservível para detectação de um erro material que possa ter sido cometido. O que 

se há de fazer para identifi car a ocorrência de erro material é, precisamente, verifi car 

o que teria querido, inequivocamente, signifi car a decisão de que se cogite. (Manual 

de direito processual civil. V. 2. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 685, grifou-se.)

No caso, inexiste, no título executivo judicial, fundamento que permita 

concluir tenha havido a intenção da Corte julgadora de excluir a correção 

monetária sobre os valores pleiteados e que se reconheceu como devidos, desde 

o momento da lesão até seu efetivo pagamento. Essa é a única conclusão que 

se coaduna com as regras insculpidas nos arts. 128 e 460 do CPC/1973, que 

concretizam o princípio da adstrição ou congruência. O provimento jurisdicional 

há de guardar correspondência com o objeto do processo e com as questões a 

seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, quando 

a sentença comportar mais de uma interpretação, deve-se escolher aquela que 

guarde maior coerência com a causa e se mostre mais razoável, hipótese que não 

ofende a coisa julgada. Nesse sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso especial. Cumprimento de sentença. 

Determinação do título judicial de que a verba honorária incidirá sobre “o 

valor a ser apurado”. Alegação de ofensa à coisa julgada. Reexame de provas. 

Descabimento. Súmula 7/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. Impossível a revisão do julgado quanto ao entendimento proferido pela 

Corte estadual acerca da análise do dispositivo da sentença que estabeleceu a 

base de cálculo dos honorários advocatícios, se tal procedimento demanda o 

reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula n. 7 do 

STJ.

2. “O dispositivo da sentença transitada em julgado é imutável, mas não dispensa 

uma interpretação conforme ao espírito do que foi decidido” (REsp n. 835.040/SP, 

Relator o Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ de 7.8.2006).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.353.076/

SE, Terceira Turma, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5.4.2016.)

Recurso especial. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Violação da coisa 

julgada não confi gurada. Interpretação da sentença exequenda. Possibilidade.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

404

1. Discute-se, em cumprimento de sentença, a possibilidade de se interpretar 

título judicial de maneira mais abrangente, sem ofensa à coisa julgada.

2. A orientação desta Corte é no sentido de se buscar a interpretação mais 

adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos. 

Precedentes do STJ.

[...]

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.512.227/SE, Terceira Turma, relator 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25.6.2015.)

Processual Civil. Administrativo. Empréstimo compulsório de energia elétrica. 

Correção monetária plena. Coisa julgada. Interpretação. Conformidade com os 

limites da lide. Restituição a menor. Violação da coisa julgada. Multa. Afastamento.

[...]

2. A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação 

que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em 

harmonia com o pedido formulado no processo, ressaltando que, “havendo mais de 

uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, deve ser escolhida aquela 

que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma solução iníquia ou exagerada” 

(AgRg no REsp 1.319.705/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 16.4.2015, DJe 23.4.2015).

3. “Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir 

a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade 

com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi 

proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, 

interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial” (REsp 818.614/MA, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 20.11.2006)

[...]

Recurso especial provido. (REsp n. 1.413.991/RJ, Segunda Turma, relator 

Ministro Humberto Martins, DJe de 19.6.2015.)

Agravo regimental no recurso especial. Civil e Processual Civil. Impugnação 

ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Fixação em sede de 

embargos do devedor.

1. Recurso especial interposto contra decisão proferida em sede de impugnação 

ao cumprimento de sentença referente à execução dos honorários de advogado 

arbitrados em embargos do devedor em percentual sobre o proveito econômico 

do devedor/embargante obtido com a redução da dívida executada.

2. Controvérsia em torno do termo fi nal a ser considerado para a incidência 

dos encargos fi nanceiros incidentes sobre a dívida executada.

3. Correta a interpretação da sentença, confi rmada pelo acórdão recorrido, de 

considerar como termo fi nal a data do ajuizamento do processo de execução.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 395-539, janeiro/março 2017 405

4. Inocorrência de ofensa à coisa julgada, pois a interpretação do título executivo 

judicial constitui dever do juízo da execução.

5. Havendo mais de uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, 

deve ser escolhida aquela que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma 

solução iníqua ou exagerada.

6. Precedente da Corte Especial do STJ.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.319.705/RS, Terceira Turma, 

relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23.4.2015.)

Agravo regimental no recurso especial. Civil e Processual Civil. Impugnação 

ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Fixação em sede de 

embargos do devedor.

[...]

5. Havendo mais de uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, 

deve ser escolhida aquela que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma 

solução iníqua ou exagerada.

[...]

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.319.705/RS, Terceira Turma, 

relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23.4.2015.)

Agravo regimental. Civil e Processual Civil. Impugnação ao cumprimento 

de sentença. Direito de acrescer. Ofensa à coisa julgada. Não ocorrência. Título 

executivo. Critério interpretativo. Conformidade com os limites da lide. Precedente 

específi co desta Corte. Excesso de execução. Não ocorrência.

1. Cabimento do direito de acrescer, independentemente de previsão no título 

executivo, no caso de pensão intuitu familiae, como na espécie. Precedentes.

2. Não é adequada a exegese do título executivo que conduza a um provimento 

citra petita se, analisando o contexto da lide, for possível extrair um sentido que torne 

hígido o provimento jurisdicional. Precedente específi co desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.209.255/MG, 

Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13.8.2012.)

Civil e Processo Civil. Recurso especial. Ação declaratória c/c compensação por 

danos morais. Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de suposto erro 

de interpretação quanto à metodologia de cálculo adotada pelo credor. Análise 

de possível ofensa à coisa julgada.

[...]

5. A imprecisão terminológica com que foi redigido o julgado, faz com que 

ele admita mais de uma interpretação possível, sem, com isso, agredir a sua 

imutabilidade.
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6. Havendo, portanto, mais de uma interpretação possível, cabe ao Poder 

Judiciário escolher, entre elas, a que guarde maior pertinência com o sistema 

jurídico, afastando a que leve a resultados visivelmente indesejados de acordo 

com os valores consagrados no ordenamento.

[...]

10. Recurso especial da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB não 

conhecido. Recurso especial de Flávio Gaspary Dornelles conhecido em parte e, 

nessa parte, não provido. (REsp n. 1.274.515/RS, Terceira Turma, relatora Ministra 

Nancy Andrighi, DJe de 23.2.2012.)

No caso, ao interpretar o título executivo judicial de forma a manter 

“congelado” o valor devido à ora embargante ao longo de vários anos, o acórdão 

recorrido adotou entendimento que esvazia a fundamentação daquele julgado, 

além de implicar violação do comando dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, 

que preveem expressamente o seu cabimento.

Saliente-se, uma vez mais, que, por ser a correção monetária mera 

reavaliação nominal do valor da condenação, a jurisprudência do STJ é uníssona 

em proclamar que independe até mesmo de pedido expresso da parte, além 

de poder ser incluída na fase de liquidação do julgado, sem que isso confi gure 

ofensa à coisa julgada. Nesse sentido:

Recurso especial. Processual Civil. Liquidação de sentença. Laudo pericial. 

Homologação. Impugnação por ambas as partes. Art. 475-J do CPC. Multa. Não 

cabimento. Valores históricos. Correção monetária. Incidência. Termo inicial.

[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou a compreensão de que a correção 

monetária não constitui um acréscimo indevido à dívida, porquanto apenas 

recompõe o valor real da moeda, corroído pela infl ação ao longo do tempo. Sua 

observância prescinde, inclusive, de prévio ajuste entre as partes contratantes ou 

de pedido expresso nesse sentido.

3. A decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deixa de assegurar ao 

credor a indispensável atualização monetária dos valores devidos não cumpre seu 

papel preponderante de restabelecer o status quo ante, impondo-lhe, não obstante 

o reconhecimento judicial do seu direito, uma tutela jurisdicional imperfeita, que não 

contempla a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda.

4. A liquidação de sentença tem a fi nalidade de encontrar o valor de uma dívida 

preexistente e reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. A decisão a 

ser proferida nessa fase deve expressar a importância atualizada a ser paga. Caso 

o laudo pericial aponte valores históricos, impõe-se que seja determinada a 

correção monetária correspondente.
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5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.446.712/RJ, Terceira Turma, 

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3.11.2015.)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Impugnação ao 

cumprimento de sentença. Indeferimento de prova pericial. Livre convencimento. 

Correção monetária devida. Capitalização de juros. Ausência de comprovação nos 

cálculos. Agravo regimental a que se nega provimento.

[...]

2. A decisão da Corte estadual está de acordo com o entendimento deste 

Tribunal Superior, porquanto “a correção monetária plena é mecanismo mediante 

o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o 

escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de 

pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao 

crédito, mas um minus que se evita”. (EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, 1ª Seção, 

Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15.12.2008).

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 430.975/

PR, Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18.12.2013.)

Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios, atribuindo-lhes 

efeitos infringentes para dar provimento ao agravo a fi m de conhecer do recurso 

especial e dar-lhe parcial provimento para assegurar o cômputo da correção monetária 

sobre os valores devidos desde o momento da lesão até o efetivo pagamento, invertendo-

se os ônus da sucumbência.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.281.594-SP (2011/0211890-7)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Buchalla Veículos Ltda

Advogados: Candido Rangel Dinamarco e outro(s) - SP091537

Cássio Hildebrand Pires da Cunha - DF025831

Oswaldo Daguano Júnior - SP296878

João Antônio Cánovas Bottazzo Ganacin e outro(s) - 

SP343129
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Gabriela Silva Melo - DF049385

Recorrido: Ford Motor Company Brasil Ltda

Advogados: Isabela Braga Pompilio e outro(s) - DF014234

Christiano Pereira Carlos e outro(s) - DF014223

Julio Gonzaga Andrade Neves - SP298104A

Natália Alves Barbosa - DF042930

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Civil. Ausência de violação 

do art. 535 do CPC/1973. Prescrição. Pretensão fundada em 

responsabilidade civil contratual. Prazo trienal. Unifi cação do prazo 

prescricional para a reparação civil advinda de responsabilidade 

contratual e extracontratual. Termo inicial. Pretensões indenizatórias 

decorrentes do mesmo fato gerador: rescisão unilateral do contrato. 

Data considerada para fi ns de contagem do lapso prescricional trienal. 

Recurso improvido.

1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e 

coerente indicação dos fundamentos em que se fi rmou a formação do 

livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do 

CPC/1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos.

2. O termo “reparação civil”, constante do art. 206, § 3º, V, do 

CC/2002, deve ser interpretado de maneira ampla, alcançando tanto 

a responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) como a extracontratual 

(arts. 927 a 954), ainda que decorrente de dano exclusivamente 

moral (art. 186, parte fi nal), e o abuso de direito (art. 187). Assim, 

a prescrição das pretensões dessa natureza originadas sob a égide 

do novo paradigma do Código Civil de 2002 deve observar o prazo 

comum de três anos. Ficam ressalvadas as pretensões cujos prazos 

prescricionais estão estabelecidos em disposições legais especiais.

3. Na V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, realizada em novembro 

de 2011, foi editado o Enunciado n. 419, segundo o qual “o prazo 

prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil aplica-

se tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade 

extracontratual”.
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4. Decorrendo todos os pedidos indenizatórios formulados na 

petição inicial da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as 

partes, é da data desta rescisão que deve ser iniciada a contagem do 

prazo prescricional trienal.

5. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo 

Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília (DF), 22 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 28.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Na origem, Buchalla Veículos 

Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda. fi rmaram contrato de vendas e 

serviços, sucedido por outros contratos, os quais, contudo, foram rescindidos 

unilateralmente pela segunda, invocando descumprimento contratual pela 

primeira, nos termos do art. 22, III, § 1º, da Lei n. 6.729/1979.

A seu turno, Buchalla Veículos Ltda., também alegando inadimplemento 

por parte da Ford Motor Company Brasil Ltda. – por ter deixado de observar 

o direito de exclusividade e preferência que aquela detinha para comercializar a 

marca Ford na região de Presidente Prudente e por ter descumprido o “Plano 

de Ação do Distribuidor” –, ajuizou ação de reparação de danos, visando à 

condenação da ré: “(i) ao pagamento dos lucros cessantes do período de vigência 

do contrato celebrado entre as partes, nos anos de 1988 até 1998, acrescidos 

de juros de mora e correção monetária desde a data de ocorrência; (ii) ao 
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pagamento dos danos emergentes causados pelas exigências da ré para voltar 

a cumprir o contrato, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde 

o efetivo desembolso; e (iii) ao pagamento das perdas e danos decorrentes da 

rescisão unilateral do contrato a que deu causa, na forma estabelecida pelo art. 

24 da Lei Ferrari e com base no faturamento potencial que a autora teria se não 

fosse o boicote levado a efeito pela ré”.

O Juízo a quo, reconhecendo a prescrição, extinguiu o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Na apelação interposta pela autora, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

confi rmou a incidência, na hipótese em apreço, do prazo prescricional previsto 

no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002, em acórdão assim ementado 

(e-STJ, fl . 744):

Ação de reparação de danos. Lucros cessantes e danos emergentes. Resilição 

unilateral de contrato. Prescrição reconhecida pela sentença. Artigo 206, par. 3º, 

V, do CC/2002.

Hipóteses taxativas no Código Civil de 2002 que só admitem exceção em 

situações específi cas previstas em normas especiais.

Dispositivo que tem incidência tanto na responsabilidade civil contratual 

como extracontratual.

Pedido que é único, não se podendo considerar como subsidiária a pretensão 

relativa a anos atingidos pela prescrição.

Correção da sentença.

Apelo improvido.

Os embargos de declaração opostos (e-STJ, fl s. 752-756) foram rejeitados 

(e-STJ, fl s. 758-763).

Daí a interposição do presente recurso especial por Buchalla Veículos 

Ltda., com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, no qual 

alega, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 189, 205 e 206, § 3º, V, 

do Código Civil de 2002, e 292 e 535, II, do Código de Processo Civil de 1973.

Sustenta, inicialmente, omissão do julgado no tocante à interpretação 

do disposto nos arts. 189 do CC/2002 e 292 do CPC/1973 e, no mérito, ser 

aplicável o prazo de prescrição decenal, previsto no art. 205 do CC/2002, 

por se tratar de responsabilidade civil contratual, tendo em vista que “o prazo 

trienal disposto em tal dispositivo aplica-se unicamente às hipóteses de 
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responsabilidade ex delicto” (e-STJ, fl . 778). Com isso, requer o afastamento do 

decreto de prescrição.

Subsidiariamente, afi rma que “os pedidos indenizatórios formulados são 

absolutamente autônomos, pois decorrem de ilícitos contratuais distintos. Há 

um pedido indenizatório em razão dos vários descumprimentos ao PAD e 

outro totalmente diverso referente à rescisão unilateral do contrato de vendas e 

serviços. Por conseqüência, cada pretensão indenizatória deve ter como termo 

inicial do prazo prescricional um marco específi co, que deverá coincidir com 

o ilícito respectivo, pois é exatamente sua ocorrência que faz nascer para o 

titular a pretensão ao ressarcimento (CC, art. 189). É inequívoco que ao (a) 

entender que os pedidos não são independentes e ao (b) defi nir um só marco 

temporal para ambas as pretensões indenizatórias, o v. acórdão recorrido 

ventilou as matérias jurídicas insertas no art. 292 do Código de Processo 

Civil e 189 do Código Civil” (e-STJ, fl s. 774-775). Postula, assim, em caso 

de manutenção do lapso prescricional trienal, seja considerado que a exordial 

contém pedidos indenizatórios autônomos, de maneira que cada um deles 

possui um termo inicial diverso para contagem da prescrição. Por essa razão, 

requer, subsidiariamente, o afastamento da prescrição em relação aos lucros 

cessantes, porquanto estes “provêm de cada descumprimento do PAD durante 

a vigência contratual e a indenização em razão da rescisão decorre da ruptura 

unilateral do contrato de vendas e serviços. E é de cada um desses ilícitos que 

se deve contar o prazo prescricional para o respectivo pedido indenizatório, pois 

é exatamente sua ocorrência que viola o direito, fazendo nascer para o titular a 

pretensão ao ressarcimento (actio nata)” (e-STJ, fl . 783).

A parte recorrida apresentou contrarrazões às fl s. 792-801 (e-STJ).

Admitido o recurso na origem, subiram os autos ao Superior Tribunal de 

Justiça, onde foram distribuídos a este Relator.

Em decisão monocrática, dei provimento ao recurso especial, afastando 

o prazo de prescrição previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 

e determinando a observância do prazo geral decenal do art. 205 do mesmo 

diploma legal (e-STJ, fl s. 860-863).

Contra tal decisum Ford Motor Company Brasil Ltda. interpôs agravo 

interno (e-STJ, fl s. 868-884).

Na sessão de 19.9.2016, a Terceira Turma, dando provimento ao referido 

agravo, determinou a oportuna inclusão do feito em pauta (e-STJ, fl . 934).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

1. Alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC:

De início, verifi co não estar confi gurada a alegada violação do art. 535, 

II, do CPC/1973, pois o Tribunal de origem manifestou-se acerca de todas as 

questões devolvidas pela apelação e consideradas necessárias à verifi cação do 

termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de 

danos advindos de inadimplemento contratual.

De fato, houve, no acórdão de fl s. 742-749 (e-STJ), afastamento explícito 

do pedido subsidiário de decote do termo a quo de contagem do lapso da 

prescrição, segundo cada pedido indenizatório. Eis os fundamentos adotados 

pela Corte estadual no ponto:

Ajuizada a ação de indenização em 04 de janeiro de 200, resta evidenciado 

que ocorreu a prescrição pretensão da autora, inexistindo qualquer viabilidade 

de se acatar o pleito subsidiário, pelo simples fato de que, em se tratando de 

relação jurídica de índole continuativa, não há como se defender tenham ocorrido 

danos patrimoniais independentes da causa determinante (manifestação da resilição 

unilateral).

(...)

Se a rescisão ocorreu em 7 janeiro de 1998, aplica-se à hipótese, para regular a 

prescrição, o novo Código Civil, utilizando-se a regra do artigo 2.028.

A pretensão de não incidência da prescrição sobre os anos de 1988 a 1994 é 

desarrazoada, pois não há como se computar os prazos em separados para o mesmo 

ilícito contratual alegado. Não há independência dos pedidos de indenização, mas 

um só, para todo o período a atingir toda a avença. Ainda que se compute o último 

prazo não se pode considerar o pedido como subsidiário, mas um só, de indenização 

por ilícito contratual que perdurou no tempo.

Da transcrição supra, pode-se inferir que a Corte a quo, guardando 

observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais, 

examinou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à solução 

da controvérsia e suscitados pela ora recorrente. Não há, assim, falar em negativa 

de prestação jurisdicional, mas em inconformidade da parte com a decisão 

contrária aos seus interesses.
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2. Prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação de dano derivado de 

responsabilidade contratual:

No mérito, a questão controvertida cinge-se a saber qual o prazo 

prescricional aplicável, na égide do Código Civil de 2002, às pretensões 

reparatórias veiculadas com base em responsabilidade civil contratual.

Por ocasião do julgamento, no âmbito da Segunda Seção, dos Recursos 

Especiais Repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, tive a oportunidade de 

me debruçar sobre o tema da prescrição, iniciando, naquele ensejo, refl exões 

importantes acerca das novas tônicas trazidas pelo Código Civil de 2002 

relativamente ao tema.

Ficou salientado, na oportunidade, que o novo Código Civil primou pela 

redução dos lapsos prescricionais, antes tão alargados no Diploma de 1916, 

e pela abolição da distinção, para fi ns da prescrição, entre direitos pessoais e 

direitos reais. Outrossim, foi abordada a relevância da unifi cação dos prazos 

prescricionais, sobretudo em torno da responsabilidade civil e do enriquecimento 

sem causa, visando a garantir, nas relações jurídicas contemporâneas, maior 

segurança, previsibilidade e uniformidade de tratamento, se levadas em 

consideração pretensões que trazem em si similaridade de conteúdo e objeto, 

mas que dão causa a ações com as mais variadas nomenclaturas.

Reporto-me, por entender oportuno, a algumas ponderações feitas no voto 

que proferi naquela ocasião:

4. O Código Civil de 2002 não mais distingue, para fi ns de aplicação dos prazos 

prescricionais, direitos pessoais e direitos reais

No regime anterior (CC/1916), à míngua de prazo prescricional específi co, a 

pretensão deveria ser exercida no prazo do art. 177, isto é, de vinte anos para as 

ações pessoais e de dez ou quinze anos para as ações reais.

Como não havia um rol mais específico para o exercício das pretensões 

relativas a direitos pessoais, a regra geral era a aplicação indistinta do prazo 

prescricional vintenário, situação que não apresentava maiores problemas (art. 

177 do CC/1916).

Por sua vez, o Código Civil atual, além de arrolar novas pretensões com prazo de 

exercício específi co (anteriormente não contempladas), não mais adota a distinção 

entre ações pessoais e reais, para o fi m de fi xação de lapsos prescricionais (art. 205).

Deveras, sobrecarregados pela urgente aplicação da regra de transição 

disposta no art. 2.028 do Código Reale aos processos que aqui aportavam, 
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passamos a replicar caudalosa jurisprudência que se formara sob a égide da 

legislação anterior (ações pessoais, prazo de prescrição vintenário), sem que 

talvez tivéssemos tido condição de fazer uma refl exão mais aprofundada acerca 

dos novos prazos e institutos jurídicos trazidos pelo novo paradigma legal.

Prova disso é que o único fundamento que se encontra na jurisprudência para 

que o prazo prescricional decenal do art. 205 seja aplicado às relações contratuais é 

simplesmente porque se trata de uma ação de direito pessoal, critério distintivo, como 

já afi rmado, que não mais subsiste na sistemática atual. Dentre inúmeros, apenas 

para exemplifi car, cito os seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 477.387/DF, Quarta 

Turma, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de 13.11.2014; REsp n. 1.326.445/PR, 

Terceira Turma, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17.2.2014; AgRg no 

AREsp n. 426.951/PR, Quarta Turma, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 

de 10.12.2013; AgRg no Ag n. 1.401.863/PR, Quarta Turma, Relator o Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.11.2013; AgRg no AREsp n. 14.637/RS, Quarta 

Turma, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 5.10.2011; AgRg no REsp 

n. 1.057.248/PR, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 4.5.2011; 

REsp n. 1.033.241/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, 

DJe de 5.11.2008.

Entretanto, não há mais suporte jurídico legal que autorize a aplicação do prazo 

geral, como se fazia no regime anterior, simplesmente porque a demanda versa sobre 

direito pessoal. No atual sistema, primeiro deve-se averiguar se a pretensão está 

especifi cada no rol do art. 206 ou, ainda, nas demais leis especiais, para só então, em 

caráter subsidiário, ter incidência o prazo do art. 205.

Por via de regra, versando a demanda sobre reparação civil, seja ela por 

responsabilidade contratual (inadimplemento) ou extracontratual (risco ou dano), 

deve fi car a pretensão adstrita ao marco prescricional trienal disposto no art. 206, 

§ 3º, V, do CC/2002, não se tratando mais de caso de aplicação do prazo decenal 

previsto no art. 205, eis que nele não estão mais contempladas as ações pessoais 

como critério defi nidor da aplicação dos prazos prescricionais.

Por essas mesmas razões, não me parece adequado recorrer à analogia da 

jurisprudência que se firmou relativamente a contratos bancários, visto que 

também para esses casos manda-se aplicar o prazo prescricional decenal 

simplesmente porque fundada a pretensão em direito pessoal, critério distintivo, 

repita-se, abandonado pelo novo Código Civil.

5. O despropósito da variação dos prazos prescricionais verificada a partir do 

nome que se atribui à ação

Outro tópico que merece ser destacado para a apreciação do Colegiado 

e que acredito tem causado certo desconforto para todos nós, diz respeito à 

variabilidade dos prazos prescricionais a partir da nomenclatura atribuída à ação 

no momento do seu ajuizamento.
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Diante da falta de orientação uniformizadora, o prazo prescricional das 

pretensões deduzidas em Juízo estaria sujeito a variações de 1 a 10 anos 

simplesmente pelo fato de o autor denominar a ação ora de enriquecimento sem 

causa (ou locupletamento ilícito), ora de responsabilidade ou reparação civil, ora 

de repetição do indébito, ora de revisional de contrato, ora de cobrança.

Esse tipo de fl anco deve ser repelido pelo sistema, porquanto catalisador de 

profunda insegurança jurídica e por vezes de sérias injustiças, na medida em 

que, para situações de mesmo substrato fático, o prazo prescricional, em tese 

garantidor da isonomia de tratamento jurídico, poderia sofrer signifi cativas e 

indesejáveis variações ao talante do nomen juris porventura atribuído à ação na 

petição inicial, apesar da sua irrelevância jurídica.

Essa mesma preocupação de coerência sistêmica foi abordada por Tepedino:

A perda do prazo prescricional, embora dolorosa, é menos danosa do 

que a quebra do sistema, propiciada pela pífi a ideologia de ampliação da 

reparação de danos. Os prazos prescricionais associam-se ao conjunto de 

mecanismos oferecidos à ação de reparação de danos. Contornar a previsão 

legal ou selecionar do sistema alguns dispositivos (que melhor atendam 

ao autor da ação) em detrimento de outros, ameaça a segurança jurídica, a 

igualdade constitucional e prejudica, em última análise, a própria vítima de 

danos, sem saber, ao certo, de qual prazo afi nal dispõe para o ajuizamento 

da ação indenizatória.

(Tepedino, Gustavo. A prescrição trienal pra a reparação civil. Crônica 

de uma ilegalidade anunciada. Disponível em: <http://www.cartaforense.

com.br/conteudo/artigos/a-prescricao-trienal-para-a-reparacao-

civil/4354>. Acesso em 25.5.2015).

Acredito que seria possível estancar essa abertura se fosse adotada a tese de 

unifi cação do prazo prescricional trienal, sugerida no tópico anterior do meu voto, 

tanto das pretensões fundadas na alegação de enriquecimento sem causa quanto 

naquelas em que se postula a reparação civil, qualquer que seja a natureza.

Como se observa do raciocínio que procurei desenvolver linhas atrás, 

ressalvada a aplicação de prazos específi cos, a nossa orientação jurisprudencial 

tem caminhado no sentido da uniformidade do prazo prescricional trienal, seja nos 

casos de enriquecimento sem causa, seja nos de reparação civil extracontratual, 

sendo excepcionada até então somente a hipótese de reparação contratual, 

para a qual tem sido aplicado o prazo decenal do art. 205, com base na sua 

ultrapassada diferenciação como direitos pessoais.

Porém, essa uniformidade tem sido reiterada de maneira esparsa, inclusive 

por meio de julgamentos repetitivos (a exemplo dos precedentes nos casos 

de contratação de eletrifi cação rural ou de plantas comunitárias de telefonia, 

retromencionados), razão pela qual ora se propõe a unifi cação do entendimento 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

416

também para os casos de reparação civil derivada do inadimplemento contratual, 

com vistas à coerência e racionalidade do sistema de aplicação dos prazos 

prescricionais, tendo em conta as inovações trazidas pelo novo Código Civil.

6. Prazos prescricionais menores: tônica do novo Código Civil.

É inegável que a redução drástica dos prazos prescricionais foi uma das tônicas 

implementadas pelo novo Código Civil. A revolução tecnológica operada nos 

meios de comunicação e de informação desde a edição do Código Civil de 1916 

reduziu as distâncias também dos marcos prescricionais.

É importante destacar que, ao contrário do que a primeira vista possa parecer, 

prazos processuais mais elásticos não signifi cam maior exercício de cidadania ou 

da defesa de direitos.

Ao revés, impedem a desejada estabilização das relações jurídicas consolidadas 

pelo tempo; dificultam a produção da prova, tornando-a dispersa ou ainda 

mais perecível; postergam o exercício dos direitos e, com isso, diminuem a sua 

efetividade; agravam o passivo das condenações; obstruem o sistema judiciário 

mediante a propositura tardia de milhares de demandas de massa (e.g. expurgos 

infl acionários de cadernetas de poupança ou de FGTS; subscrição de ações de 

telefonia), prejudicando, assim, a consolidação do exercício desses direitos por 

meio da tutela coletiva.

Além dessas deliberações, ponderei que, com o advento do Código Civil 

de 2002, houve uma ampliação do rol de prazos específi cos de prescrição, não 

contemplados no diploma anterior, trazendo, com isso, uma redução dos casos 

de aplicação do prazo geral, antes previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 

e hoje no art. 205 do Códex de 2002.

Nesse contexto, ressaltei que, no diploma civil atualmente vigente, foi 

incluído um prazo específico trienal para as pretensões de reparação civil 

(art. 206, § 3º, V), as quais, na vigência do Código Civil de 1916, estavam 

alcançadas pela regra geral de prescrição destinada às ações pessoais, de 

vinte anos, estabelecida no art. 177 do diploma revogado. E, interpretando 

o aludido art. 206, § 3º, V, do CC/2002, afi rmei que, “a par das disposições 

legais especiais (v.g. o acidente de consumo, cuja pretensão estará sujeita ao 

prazo quinquenal do art. 27 do CDC), qualquer outra hipótese de reparação 

civil inespecifi camente considerada, seja ela decorrente de responsabilidade 

contratual (inadimplemento) ou extracontratual (risco ou dano, inclusive moral), 

deverá observar como regra o prazo prescricional trienal da pretensão a ela 

relativa”.
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Este é o ponto que mais nos interessa para exame da questão controvertida 

inserta no presente recurso especial, merecendo, assim, maior aprofundamento 

nesta oportunidade, o que faço por meio de novas ponderações acrescidas 

àquelas já delineadas no voto que proferi nos mencionados Recursos Especiais 

Repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS.

Com efeito, entendo que o termo “reparação civil”, constante do art. 206, 

§ 3º, V, do CC/2002, deve ser interpretado de maneira ampla, alcançando tanto 

a responsabilidade contratual (arts. 389 a 405) como a extracontratual (arts. 

927 a 954), ainda que decorrente de dano exclusivamente moral (art. 186, parte 

fi nal), e o abuso de direito (art. 187). Assim, a prescrição das pretensões dessa 

natureza originadas sob a égide do novo paradigma do Código Civil de 2002 

deve observar o prazo comum de três anos.

É importante perceber que a sistemática adotada pelo Código Civil 

de 2002, como dito linhas atrás, foi a de redução dos prazos prescricionais, 

visando sobretudo a garantir a segurança e a estabilização das relações jurídicas 

em lapso temporal mais condizente com a dinâmica natural das situações 

contemporâneas.

Seguindo essa linha de raciocínio, não parece coerente com a lógica 

estabelecida pelo Código Civil de 2002 deixar prevalecer, como se regra fosse, o 

prazo prescricional decenal (art. 205), de caráter tão alongado, para as reparações 

civis decorrentes de contrato, e somente entender aplicável o lapso temporal 

trienal para a parte veicular judicialmente as pretensões de reparação civil no 

âmbito extracontratual ou de enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, IV e V).

É de se notar, ademais, que nem mesmo o Código de Defesa do 

Consumidor, editado no idos de 1990 – o qual tem como objetivo maior a tutela 

dos direitos de vulneráveis postos no mercado de consumo, primando, assim, 

pela assimetria inerente às relações jurídicas estabelecidas entre o consumidor 

e o fornecedor –, concede tanta elasticidade ao prazo prescricional para que o 

interessado busque sua pretensão de reparação de danos causados por fato do 

produto ou do serviço, que, ao fi nal, também é derivada de relação contratual. O 

art. 27 estabelece o lapso de cinco anos para o ajuizamento de demanda fundada 

em acidente de consumo, o qual é exatamente a metade do prazo previsto no art. 

205 do Código Civil de 2002.

Então, por que razão o Código Civil de 2002 – editado mais de uma 

década após o CDC – que trouxe a tônica de prazos prescricionais reduzidos 
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e que, em regra, regula relações jurídicas em que há paridade entre os sujeitos, 

admitiria interpretação no sentido de fazer preponderar o prazo prescricional 

de dez anos para reparação de danos atinentes a contratos que nem sequer 

envolvem parte vulnerável?

Quanto à reparação civil, considero que a melhor interpretação é, pois, 

aquela que, observando a lógica e a coerência do sistema estabelecido pelo 

Código de 2002 para as relações civis, dá tratamento unitário ao prazo 

prescricional, quer se trate de responsabilidade civil contratual, quer se trate de 

responsabilidade extracontratual, reconhecendo, assim, em caráter uniforme, 

o prazo prescricional trienal para todas essas espécies de pretensões. Ficam 

ressalvadas, é claro, as pretensões cujos prazos prescricionais estão estabelecidos 

em disposições legais especiais.

É salutar observar que o tema ora em apreço foi objeto de debate na 

V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, realizada em novembro de 2011, ocasião em que foi editado 

o Enunciado n. 419, segundo o qual “o prazo prescricional de três anos para a 

pretensão de reparação civil aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto 

à responsabilidade extracontratual”.

Esta orientação encontra respaldo em parte da doutrina.

A propósito, o Prof. Gustavo Tepedino, em artigo no qual analisa 

com percuciência o prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação 

civil, leciona que não se justifi cam os argumentos trazidos pela doutrina e 

jurisprudência para aplicação diferenciada do prazo geral decenal às hipóteses 

de reparação civil derivada de inadimplemento contratual em detrimento do 

lapso trienal previsto no inciso V do § 3º do art. 206 do Código Civil de 2002, 

que se destina, em respeito ao princípio constitucional da igualdade (art. 5º, 

II, da CF/1988), a todas as pretensões de reparação civil, sejam decorrentes de 

responsabilidade extracontratual, seja de responsabilidade contratual, sempre 

que não houver previsão legal específi ca. Pondera:

Segundo dispõe o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, prescreve em três anos “a 

pretensão de reparação civil”. A linguagem utilizada pelo legislador não poderia ser 

mais clara na fi xação de prazo geral de prescrição trienal para a reparação por perdas 

e danos no direito brasileiro.

Trata-se de relevante inovação, que reduz o prazo vintenário do regime 

anterior em nome da segurança jurídica, na era da tecnologia das comunicações, 

em que perdem justifi cativa, para o exercício do direito de ação, os prazos longos 

do passado.
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A despeito da clareza do dispositivo, logo surgiram vozes para, no afã de ampliar 

o direito de ação, circunscrever o prazo trienal à responsabilidade extracontratual, 

adotando-se, em contrapartida, o prazo geral de dez anos, previsto no art. 205, 

para as hipóteses de responsabilidade contratual. Dois argumentos sustentam tal 

conclusão. O primeiro seria o modelo (supostamente) semelhante do direito italiano, 

em que o prazo qüinqüenal se destina apenas à responsabilidade extracontratual, 

enquanto a responsabilidade contratual se sujeita ao prazo geral de dez anos. Em 

seguida, afi rma-se que não faria sentido o Código Civil estabelecer o prazo de cinco 

anos para a execução de obrigações contratuais (art. 206, § 5º, inciso I) e admitir 

o prazo trienal para o inadimplemento destas mesmas obrigações oriundas de 

contrato.

Os argumentos, contudo, embora tenham seduzido parte da jurisprudência, 

não colhem. Em primeiro lugar, o Código Civil italiano, ao contrário do brasileiro, 

distingue textualmente as duas espécies de ressarcimento de dano para fins de 

prescrição, ao dispor, no art. 2.947, que “o direito ao ressarcimento de dano 

derivado do fato ilícito (art. 2.043 e ss.) prescreve em cinco anos do dia em 

que o fato se verifi cou” (Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto 

illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto 

si è verifi cato. Ou seja, o Código Civil italiano, coerente com seu tempo, já que 

promulgado em 1942, refere-se, no que tange ao prazo prescricional acima 

transcrito, a fato ilícito — expressão que designa, notadamente na doutrina 

italiana, o ilícito extracontratual — e remete, de modo textual, aos art. 2.043 e ss., 

dedicados pelo codifi cador italiano à responsabilidade extracontratual.

Além disso, como se sabe, o Código Civil de 2002 dá especial ênfase à execução 

específi ca das obrigações, sendo inteiramente coerente com o sistema atribuir-se 

o prazo qüinqüenal para o seu cumprimento, quando ainda há interesse útil do 

credor; e reservando- se o prazo trienal para o credor que, uma vez frustrada a 

possibilidade de cumprimento específico (por perda da utilidade da prestação 

em decorrência do comportamento moroso do devedor), se encontra apto a 

promover, imediatamente, a ação de ressarcimento de danos.

Enquanto há interesse útil na prestação, há ainda, de ordinário, diálogo 

entre os interessados e o prazo trienal nem sempre é sufi ciente para ajustar a 

complexa gama de interesses colidentes no âmbito da qual, com freqüência, 

purga-se a mora, acomodam-se as desavenças, cumpre-se afi nal a prestação. O 

legislador prestigia e incentiva, por diversos expedientes, o adimplemento ainda 

plausível. Daí o prazo qüinqüenal nessa hipótese. Uma vez, contudo, caracterizado 

o inadimplemento, não interessa ao sistema e à segurança jurídica postergar 

a desavença. Nada justifica a delonga. Impõe-se ao credor, como dispõe o art. 

206, ajuizar, em três anos, a ação de danos. O prazo decenal, nesse caso, seria 

nocivo porque permitiria que o ajuizamento da ação, como se dava inúmeras vezes 

sob a égide do regime vintenário do código de 1916, ocorresse quando as provas 

já não mais estivessem preservadas. Nesse aspecto, o prazo trienal associado à 

contemporânea técnica processual da repartição dinâmica do ônus probatório 

mostram-se convergentes e harmônicos para a promoção do direito de ação.
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O sistema se completa com a previsão de cinco anos, insculpida no CDC, para a 

ação de reparação de danos nos acidentes de consumo. É natural que o consumidor 

disponha de prazo prescricional mais amplo do que a vítima de danos do Código 

Civil. A codifi cação, nesse particular, corrigiu a anomalia surgida após a promulgação 

do Código de Defesa do Consumidor, em que o prazo qüinqüenal ali previsto, em 

homenagem à vulnerabilidade da vítima do acidente de consumo, destoava do 

prazo prescricional vintenário do Código Civil, a desafi ar o princípio constitucional 

da igualdade. Tal descompasso, atribuível à significativa diferença de idade 

entre as duas leis, seria corrigido em 2002, não fosse o verdadeiro malabarismo 

interpretativo em voga, sempre incentivado pela natural criatividade (ou 

desespero) entremeada à perda de prazos prescricionais.

O que mais preocupa, na discussão em pauta, não é a divergência em si 

considerada, mas o motor que a alimenta: o suposto matiz progressista que tem sido 

associado à extensão de prazos prescricionais. Como se prazos longos traduzissem a 

ampliação de direito de ação e, em conseqüência, a extensão do ressarcimento e, em 

última análise, a maior proteção das vítimas dos danos, o que estaria em sintonia 

com a contemporânea visão evolutiva da responsabilidade civil. Maior prazo 

prescricional levaria a mais justiça, enquanto a ocorrência de prazo prescricional, 

imposta pelo princípio da segurança, consagraria uma certa dose de injustiça.

Tal perspectiva é equivocada e já levou à admissão de prazo vintenário (do 

CC 1916) para a ação promovida por vítima de acidente de consumo, em 

detrimento do prazo qüinqüenal indiscutível do CDC. A rigor, a perda de prazo 

prescricional, embora angustiante para o titular de certo direito, decorre da omissão 

do interessado ao longo do tempo, e sua ocorrência, indispensável à pacifi cação 

dos conflitos, associa-se a uma série de outros institutos estabelecidos pelo 

legislador para a garantia do direito de defesa, bem como ao arrefecimento 

progressivo da possibilidade de coleta de provas por parte do réu. Assim sendo, 

a opção do codifi cador civil pelo prazo trienal não se mostra aleatória, mas tem em 

conta, além da aludida coerência com o CDC (que estipula prazo de cinco anos), a 

objetivação de inúmeras hipóteses de responsabilidade civil e a velocidade dos meios 

de comunicação — que atua tanto na produção quanto na dissipação das provas. 

No contrato, assim como na responsabilidade civil objetiva, a prova (que exclui a 

responsabilidade pelo inadimplemento) há de ser feita pelo réu. Basta imaginar, 

por exemplo, a responsabilidade objetiva do patrão por ato danoso do preposto; 

ou do dono de animal por dano por este praticado; tais hipóteses não diferem, 

em termos práticos, da responsabilidade contratual pelo dano decorrente do 

cumprimento defeituoso da prestação. Seria razoável imaginar que o réu pudesse 

colher a prova indispensável para excluir sua responsabilidade nove anos após 

o evento danoso? A resposta negativa se impõe, justifi cando-se, assim, a opção 

do prazo trienal do codifi cador civil, cuja aplicação indistinta às responsabilidades 

contratual e extracontratual mostra-se consentânea com o princípio da isonomia.

A perda de prazo prescricional, embora dolorosa, é menos danosa do que 

a quebra do sistema, propiciada por inconsistente ideologia de ampliação da 
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reparação dos danos. Os prazos prescricionais associam-se ao conjunto de 

mecanismos oferecidos à ação de reparação de danos. Contornar a previsão 

legal, ou selecionar do sistema alguns dispositivos (que melhor atendam ao 

autor da ação) em detrimento de outros, ameaça a segurança jurídica, a igualdade 

constitucional e prejudica, em última análise, a própria vítima de danos, sem saber, 

ao certo, de qual prazo afi nal dispõe para o ajuizamento da ação indenizatória.

Há quem diga que os grandes eventos danosos decorrem, invariavelmente, 

de muitas pequenas concausas. Na teoria da interpretação dá-se o mesmo com 

a maturação de equívocos hermenêuticos. É preciso resistir a este conjunto de 

interesses que convergem para a consagração deste equívoco anunciado, que 

viola preceito expresso do Código Civil e o princípio constitucional da igualdade; 

e que, se mantido, poderá quebrar o sistema e sua lógica, tornando mais 

penosa, custosa e incerta a ação de responsabilidade civil. (Prescrição aplicável 

à responsabilidade contratual: crônica de uma ilegalidade anunciada. In: 

Editorial. RTDC, vol. 27, 2009, sem grifo no original)

Cito, na mesma linha, a lição de Rui Stoco:

No regime do CC/1916 a ação de reparação do dano era considerada de direito 

pessoal e, como tal subordinada ao prazo comum previsto no revogado art. 177 

do CC/1916 (20 anos).

Agora, contudo, com a entrada em vigor do CC/2002, abandonou-se a distinção 

entre ações reais e pessoais, de modo a conter prazo mais ou menos dilargado para o 

exercício da ação em juízo.

Para as ações de reparação de danos, a lei civil preferiu unificar o prazo de 

prescrição em três anos, como se verifi ca no art. 206, § 3º, salvo com relação ao 

prazo para o segurado promover a ação de reparação contra a seguradora, ou 

denunciá-la à lide, ou desta contra o segurado, no prazo de um ano, a partir de 

quando efetivada a citação para responder à ação.

Portanto, a regra com prazo máximo de 10 anos, estabelecida no art. 205, não 

se aplica às ações de reparação civil.

Advertiu Aguiar Dias ser generalizada entre nossos juristas, a crença 

de que a ação de exigir reparação de dano tem fundo alimentar. Essa noção 

repercute prejudicialmente contra a exata apreciação de problemas ligados à 

responsabilidade civil, entre eles salientando-se o da prescrição e do deferimento 

da reparação a pessoas não necessitadas de alimentos ou sem direito a eles (Da 

Responsabilidade Civil... cit., 6. ed., p 374-380).

A origem do equívoco estava no art. 1.537, II, do CC/1916, dispondo que a “na 

prestação de alimentos às pessoas a quem o defunto as devia”, expressão essa 

repetida e renova, em parte, no art. 948, II, do CC em vigor.

Mas, como já enfatiza esse notável jurista, “a indenização do dano, em qualquer 

caso, tem caráter de reparação, isto é, o título a que são pagas as quantias ao 
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prejudicado é o de ressarcimento objeto da ação de responsabilidade civil”, que 

prescreve em três anos. Só se justifi caria, pois, a aplicação de prazo prescricional 

diverso, se o título em que se funda o pedido e a natureza da obrigação do 

responsável fossem, respectivamente, o que corresponde ao direito de alimentos, 

e a apresentada pelo dever do alimentante.

Como é inadmissível sustentar que o responsável civil seja alimentante e que 

a ação de reparação de dano tenha base no direito de pedir alimentos, dada a 

ausência de relação de parentesco que o autoriza, de nenhuma consistência é 

esse ponto de vista (Aguiar Dias. O. Cit., p. 374-380).

[...]

Como fi cou assentado e exaustivamente comentado nos itens precedentes, o 

Código Civil estabeleceu prazo único para as ações com pretensão de reparação civil, 

seja para o dano material ou moral, decorrente de ato ilício ou de relação contratual.

Em qualquer caso, salvo a pretensão do segurado contra o segurador ou vice-

versa (CC/2002, art. 206, § 1º, II), o prazo será de três anos, nos termos do art. 206, 

§ 3º, V, desse Códex.

(Tratado de Responsabilidade Civil.: doutrina e jurisprudência, 10ª ed., 

rev., atual. e reform. com acréscimo de acórdãos do STF e STJ. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2014, pp. 316-317 e 321, sem grifo no original)

Sem a pretensão de exaurir as manifestações doutrinárias a respeito da 

temática, cito, por fi m, as lições de Yussef Said Cahali, para quem:

A regra do art. 206, § 3º, V, não encontra correspondência no Código Civil 

anterior, porque a matéria estava sujeita à prescrição vintenária das ações pessoais 

(art. 177).59 O dispositivo tem em vista as ações pessoais para as quais, no antigo 

Código Civil, a prescrição era vintenária. Ou também a ação de indenização por 

danos materiais, conseqüente de acidente de trânsito, quando se entendia que 

“a ofensa ao direito de propriedade, nos termos do art. 178, § 10, IX, prescreve em 

cinco anos, contados da data em que se deu a ofensa ou dano, quer se trate de 

lesão oriunda de delito ou de ofensa à propriedade material. Não se cuida aqui de 

reparação de dano pessoal, mas sim material, contra a coisa”.

O Código não faz qualquer distinção quanto à origem ou natureza da pretensão 

reparatória, compreendendo, portanto, qualquer dano a ser indenizado, por ofensa à 

pessoa ou aos seus bens. Não se reproduziu o art. 178, § 10, IX, do Código revogado, 

que discriminava a prescrição qüinqüenal para a ação por ofensa ou dano causado 

ao direito de propriedade, quando já então se ressaltava que a citada prescrição 

especial “não abrangia a generalidade dos casos de responsabilidade civil”.

O triênio aqui previsto não prevalece se houver estipulação diversa em lei 

especial: “A norma do art. 206, § 3º, V, do CC, que fi xa em três anos o prazo de 

prescrição para o exercício da pretensão de reparação civil, é geral e, destarte, 
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subsidiária, não podendo ser aplicada quando há regra especial defi nindo outro 

lapso para que se opere o fenômeno extintivo [...]. (Prescrição e Decadência, 1ª 

ed., 3ª Tiragem, São Paulo, Revista dos Tribunais: 2008, pp. 164-165, sem grifo no 

original)

Não se desconhece a existência de entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, inclusive desta Corte, em sentido contrário ao defendido 

no presente voto. Menciono, a título exemplificativo: THEODORO Jr., 

Humberto. Comentários ao novo Código Civil: dos atos jurídicos lícitos. Dos atos 

ilícitos. Da prescrição e da decadência. Da prova: arts. 185 a 232. In: TEIXEIRA, 

Sálvio de Figueiredo (Coord.). 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 3. t. II. p. 

333; AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral do direito civil: parte geral. São 

Paulo: Atlas, 2012. p. 427; CRUZ, Gisela Sampaio da. Prescrição extintiva: 

questões controversas. Revista do Instituto do Direito Brasileiro (RIBD), n. 3, ano 

3, Lisboa, 2014, p. 1.833-1.857; MARTINS-COSTA, Judith. In: TEIXEIRA, 

Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo Código Civil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2009. v. 5. t. II. p. 160-162; MONTEIRO, Washington de 

Barros. Curso de direito civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1. p. 363. 

Menciono, ainda, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

AgRg no REsp 1.516.891/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 28.4.2015, DJe de 6.5.2015; AgRg no REsp 1.317.745/SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6.5.2014, DJe 

de 14.5.2014; AgRg no Ag 1.401.863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado em 12.11.2013, DJe de 19.11.2013; AgRg no Ag 

1.327.784/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

27.8.2013, DJe de 6.9.2013.

Todavia, entendo que é chegada a hora de dar à questão uma nova 

roupagem interpretativa, primando pela uniformização dos prazos prescricionais 

relacionados à reparação civil, independentemente de sua natureza, e evitando-

se, com isso, incongruências no sistema estabelecido pelo Código Civil de 2002 

para as relações civis.

Até mesmo porque não parece adequado extrair da norma inserta no inciso 

V do § 3º do art. 206 do CC/2002 restrição que nela não se encontra redigida. 

Ao contrário, o preceito contido no texto da lei tem ampla dicção, porquanto 

fala em “reparação civil” sem fazer distinção das espécies de responsabilidade 

civil a que se relaciona, se subjetiva ou objetiva, contratual ou extracontratual, 

por ação ou omissão, ou se o dano é patrimonial ou extrapatrimonial, ou 

praticado por pessoa natural ou jurídica, por exemplo.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

424

A expressão “reparação civil” relaciona-se à ideia de ressarcimento, de 

reparação do dano, que se pode dar por meio da restituição do lesado pelo 

ofensor, tanto quanto possível, ao status quo ante, e, em não sendo viável, pela 

indenização em pecúnia dos danos perpetrados. A reparação civil está atrelada, 

assim, ao dever jurídico sucessivo de indenizar o lesado – seja pela restauração 

em natura, seja pela indenização em dinheiro – derivado da violação de um 

outro dever jurídico, mas originário, que pode tanto estar situado na esfera 

negocial como na extranegocial.

Nesse sentido leciona Pontes de Miranda: 

2. Conceito de Indenização - Quem indeniza torna indene o que foi danifi cado, 

o que algum fato atingiu, diminuindo o valor, ou extinguindo-o. Quem danifi cou 

há de indenizar. Dano é a perda, dano é o prejuízo sofrido. A expressão “perdas e 

danos” torna explícito que há o dano total e os danos que não excluem o bem. 

Não só as coisas podem sofrer danos. Há danos ao corpo e à psique. Nas relações 

da vida, o ser humano há de indenizar o dano que causa. O ser humano que 

sofreu o dano há de ser protegido pelo direito material no sentido de ter direito, 

pretensão e ação contra o ofensor.

[...].

As ofensas podem ser a direitos, pretensões e ações que nasceram de negócios 

jurídicos, ou a direitos, pretensões e ações que não dependem de existir entre o 

ofendido e o ofensor relação jurídica negocial. Aquelas ofensas, em atos positivos 

ou negativos, são ilícito relativo; essas, em atos positivos ou negativos, são ilícito 

absoluto.

[...]

As restaurações, o impulso para o estado anterior, que as pretensões à indenização 

colimam, são ou para que se restabeleça, em natura, o status quo ante, ou para se 

indenize em dinheiro.

A indenização em natura tende à eliminação dos danos concretos ou reais. Por 

ela, procura-se restabelecer o estado de fato que existia ao tempo da infração. 

A indenização em pecúnia presta o valor do que se perdeu ou do dano causado. 

Ambas têm por fi nalidade recompor, ainda que somente pelo valor, o que era.

Deve-se entender que a pretensão à indenização fi ca satisfeita, sempre, se 

possível a restauração em natura, mas a restauração que, concretamente, seria 

completa, porém não atenderia a interesse do titular que também foi atingido, 

não seria satisfatória.

(Tratado de Direito Privado, Tomo XXVI: Direito das Obrigações, atualizado 

por Ruy Rosado de Aguiar Júnior e Nelson Nery Jr., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, pp. 93-94, sem grifo no original).
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Seguindo esse raciocínio, entendo que a reparação civil, como dever 

jurídico sucessivo de indenizar o lesado pelo prejuízo advindo do dano, pode 

decorrer tanto de ilícito relativo, ou seja, de violação de um dever contratual 

(responsabilidade contratual), como de ilícito absoluto, com a infração 

a correspondente dever jurídico imposto pela lei ou pela ordem jurídica 

(responsabilidade extracontratual).

É imperioso salientar, no ponto, a lição de Sérgio Cavalieri Filho que, a 

despeito de trazer em seus ensinamentos a distinção entre responsabilidade 

contratual e extracontratual, não deixa de fazer alusão às críticas feitas pela 

doutrina a esta divisão conceitual. Nas palavras do doutrinador:

Em suma: tanto na responsabilidade extracontratual como na contratual há 

a violação de um dever jurídico preexistente. A distinção está na sede desse 

dever. Haverá responsabilidade contratual quando o dever jurídico violado 

(inadimplemento ou ilícito contratual) estiver previsto no contrato. A norma 

convencional já defi ne o comportamento dos contratantes e o dever específi co 

a cuja observância fi cam adstritos. E como o contrato estabelece um vínculo 

jurídico entre os contratantes, costuma-se também dizer que na responsabilidade 

contratual já há uma relação jurídica preexistente entre as partes (relação jurídica, 

e não dever jurídico, preexistente, porque este sempre se faz presente em 

qualquer espécie de responsabilidade). Haverá, por seu turno, responsabilidade 

extracontratual se o dever jurídico violado não estiver previsto no contrato, mas 

na lei ou na ordem jurídica.

Em nosso sistema a divisão entre a responsabilidade contratual e 

extracontratual não é estanque. Pelo contrário, há uma verdadeira simbiose entre 

esses dois tipos de responsabilidade, uma vez que as regras previstas no Código 

para a responsabilidade contratual (arts. 393, 402 e 403) são também aplicadas à 

responsabilidade extracontratual.

Os adeptos da teoria unitária, ou monista, criticam essa dicotomia, por entenderem 

que pouco importam os aspectos sobre os quais se apresente a responsabilidade no 

cenário jurídico, já que seus efeitos são uniformes. Contudo, nos códigos dos países 

em geral, inclusive no Brasil, tem sido acolhida a tese dualista ou clássica.

O Código do Consumidor, como se verá, superou essa clássica distinção entre 

responsabilidade contratual e extracontratual no que respeita à responsabilidade 

do fornecedor de produtos e serviços. Ao equiparar ao consumidor todas as vítimas 

do acidente de consumo (Código de Defesa do Consumidor, art. 17), submeteu 

a responsabilidade do fornecedor a um tratamento unitário, tendo em vista 

que o fundamento dessa responsabilidade é a violação do dever de segurança 

– o defeito do produto ou serviço lançado no mercado e que, numa relação de 

consumo, contratual ou não, dá causa a um acidente de consumo. (Programa de 

Responsabilidade Civil, 9ª ed.,m São Paulo: Atlas, 2010, pp. 15-16, sem grifo no 

original)
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Nessa linha de raciocínio, concluo que tanto as pretensões voltadas à 

reparação de dano derivado de responsabilidade contratual como o derivado de 

responsabilidade extracontratual sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 (três) 

anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

Digno de nota que pretensões de reparação civil especificamente 

disciplinadas devem seguir observando o prazo prescricional especial que 

lhes foi designado. Por exemplo, aquelas decorrentes da cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular (também fruto de 

inadimplemento contratual, porém com prazo prescricional específi co de 5 

(cinco) anos, consoante art. 206, § 5º, I; v.g. REsp Repetitivo n. 1.249.321/

RS, subitem 1.2 da ementa). Nos comentários ao aludido art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002, o Prof. Tepedino (Código Civil Interpretado conforme a 

Constituição da República. V. I. 3ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar. 

2014, p. 412) apresenta mais dois exemplos: 5 (cinco) anos para a pretensão 

reparatória decorrente de danos causados ao direito de propriedade industrial 

(art. 225 da Lei n. 9.279/1996) e 10 (dez) anos para a pretensão de indenização 

por responsabilidade civil em virtude de danos nucleares (art. 12 da Lei n. 

6.453/1977).

Por fi m, um último registro com relação às obrigações de fazer inadimplidas, 

nas quais o credor pode optar por exigir o cumprimento da obrigação ou a 

resolução do contrato, cabendo, em ambos os casos, indenização por perdas e 

danos, conforme dicção do art. 475 do CC/2002. Nessas hipóteses, optando 

o credor pela resolução do contrato, com pleito de indenização por perdas e 

danos, a pretensão estará sujeita à regra prescricional trienal da reparação civil 

(art. 206, § 3º, V). Entretanto, ainda que escoado esse prazo, poderá exigir o 

credor o cumprimento da obrigação de fazer pelo devedor no prazo decenal do 

art. 205, o qual, mesmo assim, poderá ser convertido em reparação por perdas 

e danos, desde que verifi cada a impossibilidade de cumprimento da obrigação 

(nesse caso não estará prescrita a pretensão indenizatória porque ela só tem 

lugar em função da impossibilidade de cumprimento da obrigação, não mais se 

constituindo em faculdade do credor).

Com base em todas essas ponderações, deve ser mantido o acórdão 

recorrido que, na mesma linha de entendimento deste Relator, concluiu que 

às ações fundadas em responsabilidade civil contratual não é aplicável o prazo 

prescricional geral decenal previsto no art. 205, mas o trienal do art. 206, § 3º, V, 

ambos do Código Civil de 2002.
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3. Pedido subsidiário de decote do termo inicial do lapso prescricional:

Por fim, tendo-se concluído pela incidência, na hipótese, do prazo 

trienal, cabe analisar o pedido subsidiário de decote do termo inicial do lapso 

prescricional.

Conforme relatado, afi rma a recorrente que “os pedidos indenizatórios 

formulados são absolutamente autônomos, pois decorrem de ilícitos contratuais 

distintos. Há um pedido indenizatório em razão dos vários descumprimentos ao 

PAD e outro totalmente diverso referente à rescisão unilateral do contrato de 

vendas e serviços. Por conseqüência, cada pretensão indenizatória deve ter como 

termo inicial do prazo prescricional um marco específi co, que deverá coincidir 

com o ilícito respectivo, pois é exatamente sua ocorrência que faz nascer para o 

titular a pretensão ao ressarcimento (CC. art. 189)”.

Da narração feita pela autora, ora recorrente, na exordial da ação 

indenizatória, pode-se inferir os seguintes pedidos e causa de pedir:

A autora Buchala Veículos Ltda. celebrou com a Ford do Brasil S.A. contrato de 

vendas e serviços em 18 de novembro de 1957. Esse contrato foi sucedido por 

outros contratos assinados em 1972 e 1977 (doe. 2), por prazo indeterminado. 

Tais contratos permaneceram vigentes até 7 de janeiro de 1998, ocasião na qual 

a ré houve por bem rescindi-los unilateralmente (Lei Ferrari, art. 21), ao aforar 

notifi cação premonitória afi rmando um suposto (e inexistente) descumprimento 

contratual por parte da autora, invocando, na oportunidade, o art. 22, inc. III, § 1º 

da Lei n. 6.729, de 28 de novembro de 1979.

[...]

Importa para esta demanda os anos de 1988 a 1998, em que a ré, 

deliberadamente, prejudicou a autora ao não cumprir com suas obrigações 

contratuais. Em razão do processo então pendente entre as partes, a ré claramente 

boicotou o contrato celebrado, mas em nenhum momento o rescindiu (o que veio 

a ocorrer somente em 1998). Ao invés de rescindir unilateralmente os contratos 

existentes, optou a ré em não cumpri-lo, visando a asfi xiar a autora, impedindo-a 

de exercer sua atividade de distribuidor FORD.

[...]

A autora sempre registrou sua insatisfação com os incompreensíveis 

descumprimentos do contrato através de inúmeras missivas enviadas à ré (doc. 

4). Mas a Ford Brasil S.A. reiteradamente privilegiava a concorrente MERCOVEL em 

detrimento dos direitos da autora.

No entanto, com a falência, em 1997, da concorrente ilicitamente nomeada 

(MERCOVEL), a ré houve por bem tentar uma reconciliação com a autora, 
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propondo a retomada do cumprimento do contrato até então abandonado pela 

ré. Essa reaproximação foi iniciada por uma carta enviada pela ré à autora (doc. 4) 

em 3 de fevereiro de 1997.

Em razão dessa carta-proposta, a autora prontamente encaminhou 

resposta afi rmando que tinha total interesse em retomar o contrato - frise-se 

ininterruptamente vigente e jamais descumprido pela autora - para que pudesse 

desenvolver sua atividade de distribuidor FORD. Ressaltou-se, na referida 

correspondência, que sempre foi o desejo da autora que a ré cumprisse suas 

obrigações para que pudessem ser restabelecidas as relações comerciais, 

conforme previsão contratual.

[...]

Contudo, o que se verifi cou foi uma estratégia maliciosamente preconcebida 

pela ré para novamente deixar de cumprir o contrato. Isto é, mesmo após todas as 

exigências da autora terem sido integralmente atendidas, a ré permaneceu sem 

cumprir com sua contraprestação. E pior, nas cartas enviadas à autora afi rmava 

que ela não havia cumprido suas, exigências. A cada missiva endereçada à autora 

esta respondia que todas as providências requeridas já haviam sido realizadas.

A inércia da ré em reconhecer que nada havia a ser cumprido pela autora 

motivou o aforamento de notifi cação judicial (doc. 3) para formalizar a ciência 

inequívoca de que todas as exigências foram cumpridas que se aguardava o 

cumprimento das obrigações assumidas pela ré.

Em resposta a essa notifi cação, a autora recebeu uma carta datada de 7 de 

janeiro de 1998 na qual a ré houve por bem rescindir unilateralmente o contrato, 

vigente desde 1957 (doc. 3).

[...]

O descumprimento do contrato de vendas e serviços pela ré causou inúmeros 

prejuízos a autora. Assim, por meio desta demanda, objetiva-se a condenação da ré 

ao pagamento dos lucros cessantes por ela causados durante a vigência do contrato 

em razão do descumprimento por parte da FORD BRASIL S.A. do Plano de Ação do 

Distribuidor e de favorecimento indevido da concorrente MERCOVEL nos anos de 

1988 a 1998, indenização essa que deverá ser quantifi cada e apurada através de 

perícia técnica.

A autora também postula a condenação da ré ao pagamento dos danos 

emergentes causados à autora, visto que foi obrigada a realizar diversos 

investimentos e cumprir diversas exigências determinadas pela ré, sem que tenham 

sido aproveitadas, pois após todos os gastos realizados, a ré decidiu rescindir 

unilateralmente o contrato.

Por fi m, pede-se também a condenação da ré ao pagamento de indenização em 

razão da rescisão unilateral do contrato, nos termos estabelecidos pela Lei Ferrari.
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[...]

Pede a autora Buchalla Veículos Ltda. a procedência da demanda para condenar 

a ré (i) ao pagamento dos lucros cessantes do período de vigência do contrato 

celebrado entre as partes, nos anos de 1988 até 1998, acrescidos de juros de mora 

e correção monetária desde a data de ocorrência; (ii) ao pagamento dos danos 

emergentes causados pelas exigências da ré para voltar a cumprir o contrato, 

acrescidos de juros de mora e com monetária desde o efetivo desembolso; e (iii) 

ao pagamento das perdas e danos decorrentes da rescisão unilateral do contrato 

a que deu causa, na forma estabelecida pelo art. 24 da Lei Ferrari e com base no 

faturamento potencial que a autora teria se não fosse o boicote levado a efeito 

pela ré.

É em relação à pretensão de indenização dos lucros cessantes do período 

de 1988 até 1998, que pleiteia a ora recorrente, subsidiariamente, seja afastada 

a prescrição. Isso porque em relação a uma parcela deste período, na data em 

que entrou em vigor o Código Civil de 2002, havia transcorrido mais de dez 

anos, de maneira que, aplicando a regra de transição prevista em seu art. 2.028, 

prevaleceria ainda o lapso prescricional do Código Civil de 1916 (vinte anos) e, 

assim, não se teria implementado, no ponto, a prescrição.

Entretanto, verifi co que a pretensão de percepção dos lucros cessantes 

está diretamente relacionada com a rescisão unilateral do contrato celebrado 

entre as partes. Na verdade, da narrativa dos fatos constantes da inicial, é 

claramente perceptível que, se não fosse tal fato, ou seja, se o contrato houvesse 

sido mantido, a ora recorrente não buscaria o ressarcimento de alegados danos 

materiais advindos de “descumprimento por parte da Ford Brasil S.A. do Plano 

de Ação do Distribuidor e de favorecimento indevido da concorrente Mercovel 

nos anos de 1988 a 1998”.

Considero, pois, que o fato gerador da pretensão de ressarcimento dos 

alegados lucros cessantes está consubstanciado na rescisão contratual.

Desse modo, decorrendo todos os pedidos indenizatórios formulados na 

petição inicial da causa de pedir principal, rescisão do contrato, é da data desta 

rescisão que deve ser aferido o prazo prescricional (7 janeiro de 1998). Assim, 

aplicada a regra do art. 2.028 do CC/2002 e ajuizada a ação em 4 de janeiro de 

2008, tem-se por prescritas as pretensões formuladas na ação indenizatória.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.321.263-PR (2012/0062485-4)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Bio Fill Produtos Biotecnologicos S/A e outros

Advogado: Octávio Ferreira do Amaral Neto e outro(s) - PR002173

Advogada: Silvane Boschini Lopes e outro(s) - PR061704

Recorrido: Athos de Santa Th eresa Abilhoa - Espólio

Recorrido: Marco Antônio de Abreu Abilhoa - por si e representando

Advogado: Leonardo Sperb de Paola e outro(s) - PR016015

Interes.: BNDES Participacoes SA BNDESPAR

Advogados: Mara Rocha Aguillar - RJ052897

Th aís da Silva Freire e outro(s) - RJ136356

Interes.: MGK Empreendimentos e Participações S/C Ltda

Advogado: Benoit Scandelari Bussmann e outro(s) - PR024489

Interes.: SEM SHO Investment Fund Corporation

Interes.: Ciro Percival de Macedo e outros

EMENTA

Civil. Recurso especial. Ação condenatória. Dissolução parcial de 

sociedade anônima com apuração de haveres. (1) Recurso manejado 

sob a égide do CPC/1973. (2) Dissolução parcial de sociedade 

anônima. Possibilidade. Inexistência de lucros e não distribuição de 

dividendos há vários anos. (3) Princípio da preservação da empresa. 

Aplicabilidade. (4) Cerceamento de defesa. Falta de instrução 

probatória. Súmula n. 83 do STJ. (5) Ausência de manifestação 

sobre documento novo. Súmula n. 83 do STJ. (6) Ocorrência de 

coisa julgada quanto ao percentual de juros de mora. Súmula n. 83 

do STJ. (7) Nulidade de citação por edital de empresa estrangeira 

não confi gurada. Dever de manter representante com poderes para 

receber citação no país. Inteligência do art. 119 da Lei n. 6.406/1976. 

(8) Juros de mora. Termo a quo. Prazo nonagesimal para pagamento. 

Procedência na extensão do pedido para evitar julgamento “ultra 

petita”. (9) Recurso especial parcialmente provido.

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do 

Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016: 
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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.

2. A impossibilidade de preenchimento do fi m da sociedade 

anônima caracteriza-se nos casos em que a companhia apresenta 

prejuízos constantes e não distribui dividendos, possibilitando aos 

acionistas detentores de 5% ou mais do capital social o pedido de 

dissolução, com fundamento no art. 206, II, b da Lei n. 6.404/1976. 

Hipótese em que no período de 12 (doze) anos a companhia somente 

gerou lucros em três exercícios e só distribuiu os dividendos em um 

deles.

3. Caso em que confi gurada a possibilidade de dissolução parcial 

diante da viabilidade da continuação dos negócios da companhia, 

em contrapartida ao direito dos sócios de se retirarem dela sob o 

fundamento que eles não podem ser penalizados com a imobilização 

de seu capital por longo período sem obter nenhum retorno 

fi nanceiro. Aplicação do princípio da preservação da empresa, previsto 

implicitamente na Lei n. 6.404/1976 ao adotar em seus arts. 116 e 117 

a ideia da prevalência da função social e comunitária da companhia, 

caracterizando como abuso de poder do controlador a liquidação de 

companhia próspera.

4. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa porque cabe 

ao magistrado verificar a existência de provas suficientes para o 

julgamento da causa, conforme o princípio do livre convencimento 

motivado ou da livre persuasão racional.

5. Não há falar em prejuízo em virtude da ausência de 

manifestação da parte contrária acerca de documento novo, uma vez 

que o magistrado o considerou irrelevante para o deslinde da causa. 

Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

6. A Corte estadual decidiu de acordo com entendimento do 

STJ, no sentido de inexistir ofensa à coisa julgada a alteração do 

percentual dos juros de mora, de 0,5% para 1% ao mês, a partir da 

vigência do Código Civil de 2002.

7. O acionista que deveria ser citado no país e que aqui não tem 

representante ou não constituiu mandatário não pode ser benefi ciado 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

432

por sua omissão, validando-se sua citação por edital. Inteligência do 

art. 119 da Lei n. 6.404/1976.

8. Nos casos de dissolução parcial de sociedade anônima os juros 

moratórios são devidos a partir do vencimento do prazo nonagesimal, 

após a sentença de liquidação de haveres, conforme regra prevista 

no art. 1.031, § 2º, do CC/2002, aplicável por analogia. Caso de se 

dar parcial provimento ao recurso especial para fi xar o termo a quo 

dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que 

determinar o pagamento dos haveres, conforme requerido pelos 

recorrentes, a fi m de evitar julgamento “ultra petita”.

9. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 15.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Marco Antônio de Abreu Abilhoa e Espólio de 

Athos de Santa Th eresa Abilhoa (Marco Antônio e Espólio), detentores de 11,74% 

do capital social da empresa BIO FILL Produtos Biotecnológicos S.A., ajuizaram 

ação condenatória com pedido sucessivo de dissolução parcial de sociedade 

anônima contra BIO FILL Produtos Biotecnológicos S.A., Proycron Biopharma Inc., 

Carrilho Participações S.A., José Rubens Cafareli, Luiz Carlos Meinert, Eros Santos 

Carrilho, Londrina Co. Ltda., BNDES Participações S.A. (BDNESPAR), MGK 

Empreendimentos e Participações S/C Ltda., Ciro Percival de Macedo, Leny Xavier 
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Farah, Monteiro Aranha S.A. e SEM SHO Investment Fund Corporation (BIO 

FILL e outros), buscando o direito de retirada da sociedade, com a apuração 

de seus haveres, o pagamento de pro labore, a devolução de empréstimo e o 

reembolso de despesas efetuadas em nome da sociedade anônima.

O juízo singular julgou procedente o pedido de liquidação parcial da 

sociedade, com apuração de haveres dos autores, determinando a devolução 

do valor emprestado, mediante compensação, do dia do desembolso até a data 

do efetivo pagamento, incidindo os juros de mora de 0,5% ao mês a contar da 

citação (e-STJ, fl s. 608/626).

O Tribunal de origem, julgando as quatro apelações interpostas pelas 

partes, decidiu nos seguintes termos:

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de Marco Antônio de Abreu 

Abilhoa e Outro, apenas para determinar a alteração dos juros moratórios para 

1% ao mês, a partir da entrada em vigor do novo Código Civil, sobre o valor a ser 

restituído a título de empréstimo; dou parcial provimento ao recurso de apelação 

de MKG Empreendimentos e Participações SC Ltda., para afastar os acionistas 

do pagamento das despesas processuais; dou parcial provimento ao recurso 

de Bio Fill Produtos Biotecnológicos S/A, de Procyon Biopharma In e Outros, 

e de BNDES Participações S/A - BNDESPAR, para determinar que a dissolução 

parcial tenha por base para liquidação a data do ajuizamento da ação, calculada 

a partir do valor patrimonial das ações, determinando-se a data dos juros de 

mora e correção monetária conforme fundamentação, e, ainda, atribuindo a 

sucumbência recíproca (e-STJ, fl . 1.021 – sem destaques no original).

Os embargos de declaração opostos por BIO FILL e outros, MKG 

Empreendimentos e Participações SC Ltda. (MKG) e Marco Antônio e Espólio 

foram assim decididos:

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração de MGK 

Empreendimentos e Participações Ltda., para corrigir o erro material na parte 

dispositiva do acórdão, dando-se provimento integral a seu recurso de apelação, 

sem alteração da matéria decidida; acolho parcialmente os embargos de Marco 

Antônio Abilhoa e Outro, sanando a obscuridade apontada, sem alteração do 

julgado; e REJEITO os embargos de Bio Fill Produtos Biotecnológicos e Outros 

(e-STJ, fl . 1.055).

Nas razões do especial, BIO FILL e outros apontaram violação dos 

seguintes dispositivos legais (1) arts. 206, II, b e 136 da Lei n. 6.404/1976, 

alegando que a lei não contempla a dissolução parcial de sociedade anônima, 

apenas a total, fi cando restrito o direito de retirada às hipótese do art. 136; 
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(2) arts. 130 e 165 do CPC/1973, pugnando pela instrução probatória ampla, 

visto que o balanço patrimonial, que demonstrou a não geração de lucros e 

distribuição de dividendos é insufi ciente para justifi car a pretendida dissolução, 

estando caracterizado o cerceamento de defesa; (3) art. 398 do CPC/1973, 

sustentando a nulidade da sentença por inobservância do contraditório, 

porque a parte contrária não teve vista do documento novo que poderia ter 

infl uência no julgamento da lide; (4) arts. 512 e 460 do CPC/1973, afi rmando 

a impossibilidade de elevação da taxa de juros de 0,5% para 1% ao mês, a partir 

do novo Código Civil, sem pedido expresso da parte; (5) art. 203 e 231 do 

CPC/1973, asseverando que o acórdão recorrido considerou válida a citação por 

edital de empresa domiciliada no estrangeiro, que somente pode ser feita através 

de carta rogatória; (6) art. 405 do CC/2002, insurgindo-se contra a incidência 

de juros de mora a partir da citação; e, sucessivamente, (7) para a hipótese desta 

Corte Superior entender que não teriam sido satisfatoriamente prequestionados 

os temas de lei federal, apontaram ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

O Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso especial 

(e-STJ, 1.208/1.218), tendo sido interposto agravo em recurso especial que foi 

conhecido para determinar a subida do apelo raro (e-STJ, fl . 1.251).

Decisão monocrática de minha relatoria deu parcial provimento ao recurso 

da BIO FILL e outros apenas para fi xar o termo inicial dos juros de mora 

a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme ementa 

abaixo:

Civil. Processual Civil. Recurso especial. Ação de dissolução parcial de 

sociedade anônima c.c. condenatória, apuração de haveres, pagamento de pro 

labore e devolução de empréstimo. Ofensa ao art. 535 do CPC. Não ocorrência. 

Cerceamento de defesa. Documento novo. Súmula n. 7 do STJ. Acionista 

domiciliado no exterior. Citação por carta rogatória. Julgamento extra petita. 

Súmulas n. 211 do STJ e 283 do STF. Termo inicial dos juros moratórios. Prazo 

nonagesimal do art. 1.031, § 2º, do CC/2002. Procedência na extensão do pedido 

para evitar julgamento ultra petita. Recurso especial parcialmente provido (e-stj, 

fl . 1.266).

No regimental interposto (e-STJ, fl s. 1.277/1.289), BIO FILL e outros 

insistem nos mesmos argumentos aventados no apelo nobre, insurgindo-se 

contra as violações dos dispositivos legais que tratam da (1) impossibilidade 

de dissolução parcial de sociedade anônima; (2) existência de cerceamento de 

defesa; (3) ausência de manifestação sobre documento novo; (4) ocorrência de 
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coisa julgada quanto ao percentual de juros de mora; e, (5) nulidade de citação 

por edital de empresa estrangeira.

Pleiteiaram que a decisão monocrática fosse reconsiderada por esta 

Terceira Turma.

A contraminuta foi apresentada por Marco Antônio e Espólio (e-STJ, fl s. 

1.298/1.309).

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental 

de BIO FILL e outros para que o recurso especial fosse incluído em pauta de 

julgamento, independentemente de publicação de acórdão (e-STJ, fl . 1.317).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): De plano, vale pontuar que 

as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade 

dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9.3.2016:

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 dada até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Marco Antônio e Espólio, detentores de 11,74% do capital social da empresa 

BIO FILL, ajuizaram ação condenatória com pedido sucessivo de dissolução 

parcial de sociedade contra a empresa e os demais sócios pleiteando o direito 

de retirada da sociedade, com a apuração de seus haveres, o pagamento de pro 

labore, a devolução de empréstimo realizado a favor da companhia e o reembolso 

de despesas.

O juízo singular julgou procedente o pedido de liquidação parcial da 

sociedade, com apuração de haveres dos autores, determinando a devolução 

do valor emprestado, mediante compensação, do dia do desembolso até a data 

do efetivo pagamento, incidindo os juros de mora de 0,5% ao mês a contar da 

citação.

O Tribunal paranaense deu parcial provimento aos recursos de Marco 

Antônio e Espólio e BIO FILL e outros para determinar, respectivamente, a 
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alteração dos juros moratórios de 0,5% para 1% ao mês, a partir do CC/2002, 

e alterar a data-base para liquidação das ações e apuração dos haveres na 

dissolução parcial a partir do ajuizamento da ação.

Daí o inconformismo aqui manejado por BIO FILL e outros, alegando 

violação aos arts. 206, II, b e 136, da Lei n. 6.404/1976; 130, 165, 203, 231, 405, 

460, 512 e 535, I e II, do CPC/1973, que não merece acolhimento.

(1) Da alegada impossibilidade de dissolução parcial de sociedade anônima 

(arts. 206, II, b e 136 da Lei n. 6.404/1976)

A questão controvertida em debate visa defi nir se é possível a dissolução 

parcial de sociedade anônima de capital fechado por não atingir seu fi m (art. 

206, II, b, da Lei n. 6.404/1976), consubstanciado no não auferimento de lucros 

e não distribuição de dividendos aos acionistas.

As sociedades são classificadas, quanto ao seu ato constitutivo, como 

contratuais e institucionais. Nas contratuais, as relações entre os sócios são 

regidas por um acordo de vontades. Nas institucionais, como é o caso das 

sociedades anônimas, seus atos constitutivos, consubstanciados na deliberação 

dos fundadores ou em escritura pública, determinam as regras a serem seguidas 

por aqueles que aderirem aos seus termos.

As sociedades também são classifi cadas como de pessoas e de capitais, a 

depender da relevância dos sócios para a sua formação. Daí resulta o caráter 

intuito personae das sociedades limitadas, em que prevalece o relacionamento 

pessoal dos sócios e a confi ança entre eles, em contraposição ao caráter intuito 

pecunae das sociedades anônimas, preponderando a contribuição pecuniária dos 

seus integrantes.

FÁBIO ULHÔA COELHO bem diferencia os tipos societários adotados 

na legislação pátria:

O direito brasileiro adotou o princípio da tipicidade em matéria societária, de 

modo que cabe aos interessados escolher qual o formato legal que desejam para 

constituir sua sociedade, daí decorrendo a incidência das normas que são próprias 

do tipo escolhido. Na essência, pode-se dizer que há duas opções bem distintas: 

se se trata de um grupo de pessoas que têm relacionamento pessoal entre 

si, a escolha recai em um tipo societário que permite que elas se mantenham 

unidas, seguras de que não haverá substituição de qualquer delas, senão quando 

consentidas por todas ou pela maioria; já quando um empreendedor não possui 

recursos sufi cientes para explorar uma atividade econômica que exige maiores 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 395-539, janeiro/março 2017 437

aportes do que os seus, a opção será por um modelo que lhe permita angariar 

esses recursos com terceiros, indiferentemente da qualifi cação de quem possa 

prestá-los. A primeira via recomenda os tipos societários contratuais, também 

classificadas como sociedades de pessoas (sociedade em nome coletivo, 

sociedade em comandita simples ou sociedade limitada); a outra, a sociedade 

anônima ou, eventualmente, a sociedade em comandita por ações, ambas 

consideradas sociedades de capitais (Tratado de Direito Comercial. São Paulo: 

Saraiva. 2015, vol. 2, p. 323/324).

A jurisprudência desta Corte é fi rme no sentido de ser possível a dissolução 

parcial de sociedades que concentram na pessoa de seus sócios um de seus 

elementos preponderantes, partindo-se do pressuposto de que as sociedades 

anônimas de capital fechado são, em sua maioria, formadas por grupos familiares, 

constituídas intuito personae. Nesses casos, o rompimento da aff ectio societatis 

representa verdadeiro impedimento a que a companhia continue a realizar o seu 

fi m social, motivo que levou a Segunda Seção a adotar o entendimento de que é 

possível a dissolução parcial da sociedade anônima de capital fechado:

Embargos de divergência. Dissolução parcial de sociedade anônima de caráter 

familiar e fechado. Requisito da quebra da aff ectio societatis afi rmado sufi ciente 

pelos acórdãos expostos como paradigmas. Acórdão embargado que julgou no 

mesmo sentido. Incidência da Súmula 168/STJ.

1.- O Acórdão ora embargado, fi rmando, como único requisito à dissolução 

parcial da sociedade anônima familiar fechada a quebra da aff ectio societatis, 

julgou exatamente no mesmo sentido dos Acórdãos invocados como paradigmas 

pretensamente divergentes, de modo que não cabem Embargos de Divergência, 

nos termos da Súmula 168/STJ.

2.- Subsistência da orientação constante do Acórdão embargado: “A 2ª Seção, 

quando do julgamento do EREsp n. 111.294/PR (Rel. Min. Castro Filho, por maioria, 

DJU de 10.9.2007), adotou o entendimento de que é possível a dissolução de 

sociedade anônima familiar quando houver quebra da aff ectio societatis (EREsp 

419.174/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 4.8.2008)”.

3.- Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp 1.079.763/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 

25.4.2012, DJe 6.9.2012)

Embargos de divergência. Questões preliminares. Substabelecimento. 

Renúncia do advogado substabelecente. Capacidade postulatória do 

substabelecido. Litisconsórcio passivo. Morte de um dos réus. Ausência 

de habilitação dos sucessores. Nulidade dos atos praticados após o óbito. 

Descabimento. Observância do princípio da segurança jurídica. Mérito. 
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Direito Comercial. Sociedade anônima. Grupo familiar. Inexistência de lucros e 

distribuição de dividendos há vários anos. Quebra da aff ectio societatis. Dissolução 

parcial. Possibilidade.

[...]

III - É inquestionável que as sociedades anônimas são sociedades de capital 

(intuito pecuniae), próprio às grandes empresas, em que a pessoa dos sócios não 

têm papel preponderante. Contudo, a realidade da economia brasileira revela a 

existência, em sua grande maioria, de sociedades anônimas de médio e pequeno 

porte, em regra, de capital fechado, que concentram na pessoa de seus sócios 

um de seus elementos preponderantes, como sói acontecer com as sociedades 

ditas familiares, cujas ações circulam entre os seus membros, e que são, por isso, 

constituídas intuito personae. Nelas, o fator dominante em sua formação é a 

afi nidade e identifi cação pessoal entre os acionistas, marcadas pela confi ança 

mútua. Em tais circunstâncias, muitas vezes, o que se tem, na prática, é uma 

sociedade limitada travestida de sociedade anônima, sendo, por conseguinte, 

equivocado querer generalizar as sociedades anônimas em um único grupo, com 

características rígidas e bem defi nidas.

Em casos que tais, porquanto reconhecida a existência da aff ectio societatis 

como fator preponderante na constituição da empresa, não pode tal circunstância 

ser desconsiderada por ocasião de sua dissolução. Do contrário, e de que é 

exemplo a hipótese em tela, a ruptura da aff ectio societatis representa verdadeiro 

impedimento a que a companhia continue a realizar o seu fi m, com a obtenção 

de lucros e distribuição de dividendos, em consonância com o artigo 206, II, “b”, 

da Lei n. 6.404/1976, já que difi cilmente pode prosperar uma sociedade em que 

a confi ança, a harmonia, a fi delidade e o respeito mútuo entre os seus sócios 

tenham sido rompidos.

A regra da dissolução total, nessas hipóteses, em nada aproveitaria aos 

valores sociais envolvidos, no que diz respeito à preservação de empregos, 

arrecadação de tributos e desenvolvimento econômico do país. À luz de tais 

razões, o rigorismo legislativo deve ceder lugar ao princípio da preservação da 

empresa, preocupação, inclusive, da nova Lei de Falências - Lei n. 11.101/2005, 

que substituiu o Decreto-Lei n. 7.661/1945, então vigente, devendo-se permitir, 

pois, a dissolução parcial, com a retirada dos sócios dissidentes, após a apuração 

de seus haveres em função do valor real do ativo e passivo.

A solução é a que melhor concilia o interesse individual dos acionistas 

retirantes com o princípio da preservação da sociedade e sua utilidade social, 

para evitar a descontinuidade da empresa, que poderá prosseguir com os sócios 

remanescentes.

Embargos de divergência improvidos, após rejeitadas as preliminares.

(EREsp 111.294/PR, Rel. Ministro Castro Filho, Segunda Seção, julgado em 

28.6.2006, DJ 10.9.2007, p. 183)
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No entanto, os precedentes desbordam da hipótese dos autos porque a 

sociedade anônima BIO FILL não é um grupo familiar, sendo formada tanto 

por pessoas físicas como jurídicas, a maioria destas últimas com sede no exterior, 

a saber: Luiz Fernando Xavier Farah, Athos de Santa Th ereza Abilhoa, Luiz 

Carlos Meinert, Joaão Farah, Eros Santos Carrilho, Carrilho Participações 

S.A., José Rubens Cafareli, Marco Antonio Abilhoa, Monteiro Aranha S.A., 

BNDES Participações S.A., Sen Sho Inv. Fud Corporation, Kadima Empreend. 

Partic. Ltda., Procyon Biopharma Inc., Foodside Company Limited e Ciro 

Percival de Macedo (e-STJ, fl . 26).

Trata-se, pois, de sociedade de capital, com nítido intuito pecunae, composta 

por investidores institucionais.

A fi nalidade lucrativa é da essência da sociedade por ações, consoante 

se extrai do art. 2º da Lei n. 6.404/1976: pode ser objeto da companhia qualquer 

empresa de fi m lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.

Ausente o lucro, fi ca autorizada a dissolução da sociedade anônima por 

decisão judicial quando provado que ela não consegue preencher o seu fi m, em 

ação ajuizada por acionistas que representem 5% ou mais do capital social, nos 

termos do art. 206, II, b da Lei n. 6.404/1976:

Art. 206. Dissolve-se a companhia:

II - por decisão judicial:

b) quando provado que não pode preencher o seu fi m, em ação proposta por 

acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social;

MODESTO CARVALHOSA defi ne o conceito de fi m social como a 

capacidade de realização de lucros a serem distribuídos aos acionistas. E continua:

[...] a lucratividade compatível com a atividade empresarial exercida e a 

capacidade de compensar proporcionalmente os acionistas nesses resultados 

constituem requisitos fundamentais para a continuidade da existência da 

companhia. Se esta não puder produzir lucros, cabe dissolvê-la.

O termo “fi m” tem duplo alcance, querendo, de um lado, signifi car a atividade 

empresarial estabelecida no estatuto (objeto social), e, no sentido teleológico, 

a meta de toda companhia, qual seja, a produção de lucros compatíveis e 

distribuíveis aos acionistas. Tanto na primeira hipótese como na segunda, não 

alcançando a companhia o seu fi m, cabe o pedido judicial de sua dissolução.

Temos, assim, dois elementos fundamentais para a permanência da companhia: 

o primeiro, de natureza objetiva, de ser ela lucrativa. O segundo, de ser a companhia 
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capaz de atender ao direito subjetivo do acionista de receber parcela compatível 

e proporcional ao lucro apurado, sob a forma de dividendos. A insatisfação desse 

direito subjetivo de receber dividendos compensatórios e compatíveis com o 

lucro apurado, na forma estabelecida nos estatutos sociais e na lei (art. 17, na 

redação dada pela Lei n. 9.457/1997, e arts. 201 a 205), outorga ao acionista, 

dentre outros direitos, o de requerer a dissolução da companhia (Tratado 

de Direito Empresarial. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016, vol. III - 

Sociedades Anônimas, p. 1.158/1.159 - sem destaque no original).

No mesmo sentido é a lição de NELSON EIZIRIK ao comentar o art. 

206, II, b da Lei n. 6.404/1976:

A legislação nunca defi niu com precisão o que se deve entender por “fi m” 

da sociedade. Tendo em vista as características fundamentais da companhia, o 

seu fi m deve ser referido aos seguintes elementos essenciais: (i) o preenchimento 

de seu objeto social; e (ii) a geração de lucros. Com efeito, a companhia existe 

para desempenhar determinadas atividades empresariais, definidas em seu 

objeto social, com intuito lucrativo. Se fi car demonstrado que ela não tem como 

preencher seu objeto social ou não atua de forma lucrativa, cabe a sua dissolução. 

Como se trata de medida extrema, que fere o princípio da preservação da 

empresa, a decretação judicial da dissolução deve ser sempre tomada com muita 

cautela, após minuciosa análise da situação econômica e fi nanceira da companhia 

(A Lei das S/A Comentada. São Paulo: Ed. Quartier Latin. 2011, vol. III, p. 154 - sem 

destaque no original).

A doutrina de JOSÉ WALDECY LUCENA não discrepa:

A busca de lucro é objetivo de toda sociedade comercial, como o é da 

anônima, que deverá distribuí-lo aos acionistas (dividendos). O CCv/2002 é 

peremptório a respeito: as pessoas que se organizam para fi ns não-econômicos 

constituem associação (art. 53), jamais sociedade (art. 981). Assim, as sociedades 

civis, religiosas, pias, morais, científi cas ou literárias, a que se referia o CCv/1916 

(art. 16-I), são conceituadas pelo novo Código como associações. Em suma, não 

há sociedades de fi ns não-econômicos, como não há associações de fi ns econômicos. 

Tanto que a sociedade empresária que não obtiver lucro, para distribuir a seus sócios, 

será dissolvida e extinta, por não preenchido o seu fi m (CCv/2002, art. 1.034-II; Lei 

n. 6.404/1976, art. 206, II, ‘b’) (Das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Ed. 

Renovar. 2009, vol. I, p. 54 - sem destaque no original).

Portanto, o fi m social almejado pela sociedade é o lucro, inexistindo este, 

facultado é a qualquer dos sócios requerer em juízo a dissolução da sociedade, podendo 

considerar-se esta faculdade um instrumento de proteção dos interesses da minoria 

quando o controlador adota política de retenção de lucros (BRITO, Cristiano 
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Gomes de. Dissolução Parcial de Sociedade Anônima. In Revista de Direito 

Privado: RDPRiv., v. 2, n. 7, jul./set. 2001, p. 31 - sem destaque no original).

Por outro lado, é certo que nem toda e qualquer ausência de lucros é capaz 

de caracterizar a impossibilidade da companhia preencher o seu fi m, devendo 

o estudo de viabilidade se pautar por um histórico de resultados colecionados pela 

sociedade, principalmente por ser este um dado concreto de que se dispõe (ZANINI, 

Carlos Klein. A Dissolução Judicial da Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: 

Ed. Forense. 2005, p. 153).

No caso dos autos, a sentença entendeu que a falta de distribuição de 

lucros, tendo decorrido prazo sufi ciente para sua consecução, representa o não 

alcance da fi nalidade da empresa. Além disso, considerou que o pedido foi 

formulado por acionistas que representam mais de 5% do capital social e, como 

podem pedir o mais, que é a dissolução total, podem pedir o menos, ou seja, 

a dissolução parcial com apuração de haveres, alicerçando-se no princípio da 

preservação da empresa.

O acórdão, por sua vez, manteve a procedência do pedido de dissolução 

parcial com base nos mesmos fundamentos adotados na sentença, enfatizando 

que em 12 (doze) anos a companhia somente gerou lucros em três exercícios e só 

distribuiu os dividendos em um deles:

Na hipótese destes autos quer o autor a dissolução da sociedade por não 

atingir seu fi m (artigo 206, inciso II, ‘b’, da Lei n. 6.404/1976), consubstanciado no 

não auferimento de lucros e distribuição de dividendos por mais de três exercícios 

fi nanceiros seguidos (artigo 111, § 1º, da Lei n. 6.404/1976), uma vez que está com 

seu capital imobilizado sem obter contrapartida fi nanceira.

[...]

De se ver que há possibilidade jurídica do pedido, pois instrução pretoriana 

albergada no STJ admite a dissolução parcial da sociedade anônima.

E, o caso em comento recomenda a admissão do pedido de dissolução parcial.

Veja-se que os apelados são detentores de mais de 5% de ações (fl s. 23 - detêm 

11,741%), e, em tese, podem pedir a dissolução total da sociedade, com base no 

artigo 206, II, ‘b’ da Lei 6404176, uma vez que comprovadamente a sociedade não 

consegue preencher seus fi ns.

[...]

Todavia, no presente caso, não há distribuição de lucros e dividendos aos 

acionistas. A sociedade foi formada em 1988 e até o oferecimento da presente ação 

(ano 2000) só obtivera lucro em 1991, 1993 e 1994, tendo distribuído dividendos aos 
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acionistas somente em 1991. Tal situação, aliada à ausência de valor nominal das 

ações (fl s. 23) torna impraticável a venda das ações e recomenda, ainda que não 

haja vínculo contratual entre acionistas, a liquidação das ações dos apelados/

autores, retirando-se-os da sociedade (e-STJ, fl s. 1.012/1.013 – sem destaques no 

original).

O Supremo Tribunal Federal, na vigência do Decreto-Lei n. 2.627 de 

25.9.1940, em decisão histórica de relatoria do saudoso Ministro Nelson 

Hungria, admitiu a dissolução de companhia que durante vinte e cinco anos de 

existência somente havia gerado lucro em cinco exercícios:

Ementa - O fim lucrativo é essencial à sociedade anônima. Ausência de 

lucros durante 25 anos; causa de dissolução. Aplicação do art. 138, b, da lei das 

sociedades por ações (RE 20.023/DF, Rel. Ministro Nelson Hungria, julgado em 

28.4.1952).

Anote-se que o precedente desta Terceira Turma, de relatoria da Ministra 

Nancy Andrighi, entendendo que o fato da sociedade anônima ser de capital 

fechado e não ser unida por vínculos de natureza pessoal impossibilita sua 

dissolução parcial tão somente por não distribuir dividendos por razoável lapso 

temporal não se assemelha à hipótese sob análise, uma vez que no precedente foi 

comprovado por prova pericial a impossibilidade de percepção de lucros a curto 

prazo, conforme a ementa abaixo transcrita:

Comercial. Dissolução de sociedade anônima de capital fechado. Art. 206 da 

Lei n. 6.404/1976. Não distribuição de dividendos por razoável lapso de tempo. 

Sociedade constituída para desenvolvimento de projetos fl orestais. Plantio de 

árvores de longo prazo de maturação. Empresa cuja atividade não produz lucros 

a curto prazo. Inexistência de impossibilidade jurídica. Necessidade, contudo, 

de exame do caso em concreto. Insubsistência do argumento de reduzida 

composição do quadro social, se ausente vínculo de natureza pessoal e nem se 

tratar de grupo familiar.

- Não há impossibilidade jurídica no pedido de dissolução parcial de sociedade 

anônima de capital fechado, que pode ser analisado sob a ótica do art. 335, item 

5, do Código Comercial, desde que diante de peculiaridades do caso concreto.

- A aff ectio societatis decorre do sentimento de empreendimento comum que 

reúne os sócios em torno do objeto social, e não como consequência lógica do 

restrito quadro social, característica peculiar da maioria das sociedades anônimas 

de capital fechado.

- Não é plausível a dissolução parcial de sociedade anônima de capital fechado 

sem antes aferir cada uma e todas as razões que militam em prol da preservação 
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da empresa e da cessação de sua função social, tendo em vista que os interesses 

sociais hão que prevalecer sobre os de natureza pessoal de alguns dos acionistas.

(REsp 247.002/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

4.12.2001, DJ 25.3.2002, p. 272)

No que se refere à possibilidade de dissolução parcial, embora a Lei 

de Sociedades Anônimas somente tenha disciplinado a dissolução total, 

a jurisprudência não veda a utilização do instituto no caso das sociedades 

anônimas em atenção ao princípio da preservação da empresa.

Na concepção de MODESTO CARVALHOSA a Lei n. 6.404/1976 

acolheu o princípio da preservação da empresa em seus arts. 116 e 117, por adotar 

a prevalência da função social e comunitária da companhia e por caracterizar 

como abuso de poder do controlador a liquidação de companhia próspera:

A nossa Lei Societária, semelhantemente ao que ocorre com a Lei argentina, 

contempla norma de interpretação acolhendo o princípio da preservação da 

companhia em face do pedido de dissolução, ex vi dos arts. 116 e 117.

Nesse específico aspecto a Lei Societária filia-se à escola institucionalista, 

tratando dos interesses socioeconômicos e comunitários da companhia. No 

Direito argentino essa regra interpretativa institucional permite indagar da causa 

objetiva do pedido.

Em nossos Tribunais, embora não mencionando as normas de interpretação 

contidas nos arts. 116 e 117 tem-se acolhido esse princípio paradigmático no 

que respeita aos pedidos dissolutórios de iniciativa minoritária. Assim é que 

relutam nossos tribunais em decretar a dissolução das companhias nesses casos. 

O fundamento de tal resistência à dissolução voluntária de origem minoritária é 

o interesse público, seja do Estado, seja da coletividade em que a companhia atua 

(CARVALHOSA, Modesto. Op. cit., p. 1.163 - sem destaques no original).

A dissolução parcial, além de resguardar o interesse público na manutenção 

das empresas e geração de empregos, visa proteger o interesse dos demais 

acionistas, contrários à sua dissolução. Com efeito, não seria plausível a extinção 

da sociedade por sócios que representam pouco mais de 10% das ações da 

companhia, como é o caso dos autos.

A possibilidade de dissolução parcial foi acatada no acórdão da origem 

diante da viabilidade de continuação dos negócios da companhia, em 

contrapartida ao direito de retirada dos sócios sob o fundamento que eles não 

podem ser penalizados com a imobilização de seu capital por longo período sem 

obtenção de nenhum retorno fi nanceiro. Veja-se:
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Dessa forma, ainda há certo potencial lucrativo na empresa, defendido pela 

apelante e pelos acionistas nos outros recursos, recomendando-se sua preservação, 

porém, não se pode imobilizar o capital do acionista, num negócio que em raros 

momentos foi lucrativo e que já não apresenta liquidez para venda das ações no 

mercado, impondo-se a dissolução parcial.

Ademais, há de se ver que a dissolução parcial não está sendo usada no caso 

como mecanismo de pressão por parte dos acionistas minoritários. Veja-se que 

os autores exerceram cargos de direção na companhia até 1996 (fls. 03). Logo, 

trabalharam em prol da companhia e até mesmo chegaram a realizar empréstimo 

pessoal para pagamento de dívidas da sociedade (fl s. 87), não havendo razões no 

pleito da apelante de que se trata de má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito dos 

autores às custas dos demais investidores.

Assim, há de se ponderar que o interesse individual dos autores encontra-se 

albergado na legislação (artigo 206, II, ‘b’ da Lei n. 6.404/1976), pois a sociedade 

não gera lucro e não distribui dividendos entre seus acionistas, logo, não preenche 

seu fi m lucrativo, e poderia ser totalmente dissolvida. Porém, a ré defende que o 

investimento no ramo biotecnológico é de longa maturação e que seu mercado 

encontra-se quase todo no estrangeiro.

Dessa forma, ainda há certo potencial lucrativo na empresa, defendido 

pela apelante e pelos acionistas nos outros recursos, recomendando-se sua 

preservação, porém, não se pode imobilizar o capital do acionista, num negócio 

que em raros momentos foi lucrativo e que já não apresenta liquidez para venda 

das ações no mercado, impondo-se a dissolução parcial, pois vedada a liquidação 

de companhia próspera (artigos 116 e 117 da Lei n. 6.404/1976) (e-STJ, fl . 1.016 - 

sem destaque no original)

Crave-se que a dissolução parcial constitui solução menos gravosa, 

assegurando aos acionistas que entendem ser possível uma reviravolta na sorte 

da companhia a continuação de suas atividades.

Por fi m, não vinga o argumento da BIO FILL de que o art. 206 não pode 

ser utilizado como substituto dos arts. 136 e 137 da Lei das S.A., que prevê o 

direito de retirada se houver alteração nas vantagens das ações preferenciais, 

uma vez que o pedido foi julgado improcedente pelas instâncias ordinárias 

porque a instituição do fundo de resgate não se referia às ações preferenciais, 

mas sim às ações ordinárias. Não se trata de substituir uma previsão legal por 

outra, conforme invocado pelos recorrentes. Trata-se, isto sim, de aplicação 

exclusiva do art. 206, II, b da Lei das S.A., sufi ciente por si só para ensejar o 

pedido de dissolução da sociedade quando houver ausência de distribuição de 

lucros aos acionistas apto a confi gurar o não atingimento do fi m da companhia.

Ademais, o direito de retirada não se confunde com a dissolução parcial 

porque enquanto este último instituto é mecanismo fundado em interpretação 
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jurisprudencial que visa a preservação da empresa nas hipóteses elencadas no 

art. 206 da Lei das S.A., o primeiro foi criado para permitir a saída do acionista 

quando discordar da legítima deliberação da maioria.

Em suma, a impossibilidade de preenchimento do fim da sociedade 

anônima caracteriza-se nos casos em que a companhia apresenta prejuízos 

constantes e não distribui dividendos, possibilitando aos acionistas detentores 

de 5% ou mais do capital social o pedido de dissolução, com fundamento no art. 

206, II, b da Lei n. 6.404/1976.

(2) Do alegado cerceamento de defesa por falta de instrução probatória

No tocante às apontadas violações dos arts. 130 e 165 do CPC/1973, 

sem razão a BIO FILL e outros, visto que este Tribunal Superior entende que 

cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a 

interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento 

(AgRg no AREsp 788.143/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, DJe 1º.2.2016). Incide nesta hipótese a Súmula n. 83 do STJ.

No caso dos autos, a tese de que o ramo de negócios da companhia exige 

período de maturação para produzir lucros foi afastada pelo Juízo de primeiro 

grau:

Inaceitável assim a tese da companhia de que seu ramo de negócio exige certo 

período de maturação para frutifi car, que caso permitida a dissolução parcial 

com apuração de haveres os “acionistas insatisfeitos não teriam outro remédio, 

senão presenciarem, ano após ano, ao contínuo esvaimento do valor patrimonial 

das ações que detêm, até a derrocada final” (fls. 207). Ora, já houve tempo 

considerável para tanto, já transcorreu período sufi ciente para que a sociedade 

gerasse lucros. Seguindo-se o mesmo raciocínio, também inviável exigir que os 

autores aguardem que futuramente uma joint venture da ré com outra empresa 

possa melhorar sua condição fi nanceira para gerar, então, lucro (e-STJ, fl . 619).

Do mesmo modo, a Corte a quo afastou a preliminar de ausência de 

instrução probatória para acolhimento do pedido de dissolução parcial da 

sociedade anônima, entendendo ser incontroverso o balanço patrimonial da 

sociedade apresentado ao longo das assembleias gerais, e que demonstram a não geração 

de lucros e distribuição de dividendos (e-STJ, fl s. 1.017/1.018).

Portanto, para modifi car o entendimento das instâncias ordinárias quanto 

à inexistência de cerceamento de defesa, seria necessário o reexame de prova, o 

que é vedado no STJ em virtude da aplicação de sua Súmula n. 7.
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Nesse sentido, confi ra-se o julgado abaixo.

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação reivindicatória. 

Discussão sobre a mesma área objeto da ação possessória. Cerceamento de 

defesa não confi gurado. Livre convencimento do magistrado. Conclusão do acórdão. 

Impossibilidade de revisão. Matéria que demanda o reexame fático-probatório dos 

autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo improvido.

1. Deve ser ratificado o afastamento de cerceamento de defesa, pois como 

ressaltado na decisão monocrática, cabe ao magistrado verificar a existência de 

provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide ou 

indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do 

livre convencimento motivado ou da persuasão racional.

2. Para elidir as premissas alcançadas no acórdão recorrido no tocante à 

conclusão da perícia sobre a delimitação da área objeto da ação reivindicatória 

ser a mesma da ação possessória anteriormente ajuizada, seria imprescindível o 

revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no 

âmbito do recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 784.868/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, DJe 5.2.2016 – sem destaques no original).

Para além de tudo isso, ressalte-se que no momento processual adequado, 

instados a indicar as provas que pretendiam produzir, BIO FILL e outros se 

limitaram a postular a comprovação de questões relativas ao pro labore pleiteado 

por Marco Antonio e outro e aos valores por eles emprestados à sociedade, 

reputando as demais matérias como sendo exclusivamente de direito:

[...]

a) a ouvida de testemunhas a serem arroladas no momento oportuno;

b) a produção de prova pericial;

c) a tomada do depoimento pessoal dos autores.

A finalidade é confirmar as provas documentais já anexadas aos autos, 

sobretudo para comprovar que os autores não exerceram a função de diretores 

no período de 1994 a 1996 (e, portanto, não tem direito a pro labore); que os 

autores são devedores da BIOFILL (e, portanto, será devida a compensação de 

eventuais valores devidos aos autores); que não houve deliberação de Assembleia 

Geral Ordinária sobre a fi xação de pro labore (sendo, portanto, indevido).

No mais, a matéria que remanesce é de direito (e-STJ, fl . 584).

Desse modo, para afastar a alegação de cerceamento de defesa seria 

necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento 
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que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Por outro lado, o pedido de produção 

de provas quanto à especifi cidade do ramo de negócios da companhia não foi 

formulado no momento oportuno, estando coberto pelo manto da preclusão.

(3) Da juntada de documento novo sem abertura de vista à parte contrária

Com relação à negativa de vigência do art. 398 do CPC/1973, o recurso 

também não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal paranaense deixou de 

dar vista à parte contrária de documento novo por considerá-lo irrelevante para 

o deslinde da causa.

Com efeito, dito documento, que era um capítulo de dissertação de 

mestrado, nenhuma infl uência teve na solução da controvérsia.

Veja-se trecho do acórdão impugnado que tratou da questão:

Alega, em terceiro lugar, nulidade da sentença por inobservância do 

contraditório, uma vez que não foi aberta vista ao apelante de documento 

juntado pelo autor (fl s. 476/504). O argumento não repercute.

O documento juntado é um capítulo de dissertação de mestrado, cujo título 

é “Inovação e Capitalismo Monopolista. O caso da Biofill”. Verifica-se tratar-

se de documento sem qualquer influência no julgamento da lide, pois relata o 

desenvolvimento econômico no ramo biotecnológico a partir de um caso 

concreto, não trazendo elementos para a questão posta em juízo, resumindo-se, 

no tocante a empresa, a trazer análise fática de sua constituição (e-STJ, fl . 1.008 - 

sem destaques no original).

Dessa forma, inexiste nulidade a ser pronunciada. Além do mais, o 

aresto recorrido julgou de acordo com posicionamento desta Corte de Justiça, 

incidindo à espécie a Súmula n. 83.

A propósito, colacionam-se precedentes:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Gratuidade de justiça. 

Ausência de prova de hipossufi ciência. Reexame. Súmula n. 7/STJ. Juntada de 

documento novo. Sem abertura de vista à parte contrária. Irrelevância. Ausência de 

prejuízo.

1. Esta Corte Superior é fi rme no sentido de que a declaração de pobreza que 

tenha por fi m o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa 

de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.

2. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de 

origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e 
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fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da 

incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Não se declara a nulidade do processo se o documento juntado aos autos, sobre 

o qual não foi dada vista à parte contrária, não infl uiu na solução da controvérsia.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 655.928/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, DJe 11.9.2015 – sem destaques no original).

Processual Civil. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Violação 

de artigo de lei federal. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ. 

Documento novo. Ausência de vista. Irrelevância para o deslinde da causa. 

Nulidade não reconhecida.

1. Não se conhece de recurso especial fundado em ofensa a dispositivo de 

lei federal se, para aferir a ocorrência de violação, é necessário reexaminar o 

conjunto fático-probatório dos autos.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Não há nulidade ou cerceamento de defesa se o documento juntado com a 

réplica foi considerado irrelevante para o deslinde da causa e se, ademais, a parte 

contrária limitou-se a alegar ofensa ao art. 398 do CPC, sem demonstrar a ocorrência 

de prejuízo concreto.

3. Agravo regimental provido para se conhecer em parte do recurso especial e 

negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp 144.733/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado em 15.8.2013, DJe 23.8.2013 - sem destaques no original)

(4) Da alegada ocorrência de coisa julgada quanto ao percentual de juros de 

mora

No que se refere à suposta ofensa aos arts. 512 e 460 do CPC/1973, melhor 

sorte não assiste à BIO FILL e outros, porquanto o acórdão a quo decidiu nos 

exatos termos da jurisprudência do STJ, no sentido de inexistir violação à coisa 

julgada a alteração do percentual dos juros de mora, de 0,5% para 1% ao mês, a 

partir da vigência do Código Civil de 2002.

A propósito, confi ra-se precedente:

Agravo regimental no agravo (art. 544 do CPC). Ação condenatória. Fase de 

cumprimento de sentença. Decisão monocrática conhecendo do reclamo para, 

de plano, negar seguimento ao recurso especial. Insurgência recursal do réu.

1. A divergência suscitada cinge-se à aplicabilidade das normas do Código Civil de 

1916 e daquelas instituídas pela codifi cação de 2002, considerando-se que a sentença 
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prolatada na vigência da lei anterior determinou a aplicação de juros moratórios no 

percentual de 6% ao ano e o Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento, 

determinou a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês após a entrada em vigor do 

CC/2002.

1.1. A jurisprudência desta Corte fi rmou entendimento no sentido de que não há 

violação à coisa julgada quando o título exequendo fora exarado antes da vigência 

do CC/2002 e, na execução do julgado, determina-se a incidência dos juros de mora 

previstos na lei nova. Precedentes. Súmula 83 do STJ.

[...]

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 116.231/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 

5.11.2015 – sem destaques no original).

Nesse sentido, por estar em estrita obediência ao posicionamento deste 

Tribunal Superior, o acórdão deve ser mantido, aplicando-se, portanto, a sua 

Súmula n. 83.

(5) Da suposta nulidade de citação por edital de empresa estrangeira

BIO FILL e outros sustentam que os arts. 203 e 231 do CPC/1973 

foram violados porque uma de suas acionistas, a empresa estrangeira, SEN 

SHO Investment Fund Corporation, deveria ter sido citada por carta rogatória 

e não por edital. Além disso, afi rmam que o art. 119 da Lei n. 6.404/1976 não 

autoriza a citação por edital.

Sem razão o inconformismo.

O art. 119 da Lei n. 6.404/1976 determina que o acionista residente ou 

domiciliado no exterior mantenha representante no país para receber citação em 

ações relativas à sociedade.

O Tribunal paranaense constatou que a acionista Sen Sho Investment Fund 

Corporation, com sede em Saint James, Antigua, Bermudas, não possui representante 

no país. E, não há notícias de que qualquer pessoa tenha exercido seus direitos de 

acionista para que pudesse ser considerado como pessoa qualifi cada a receber citações em 

seu nome (e-STJ, fl . 1.007).

Conforme a situação fática delimitada na origem, a acionista descumpriu 

a obrigação de manter representante no país com poderes para receber citação, 

o que autoriza a citação por edital, conforme doutrina de NELSON EIZIRIK:

O dispositivo preencheu uma lacuna no regime legal anterior, no qual o autor 

de ação contra o acionista residente ou domiciliado no exterior tinha que utilizar-
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se de carta rogatória para citar o demandado, com todas as difi culdades inerentes 

a tal procedimento. [...]

Caso a sociedade não mantenha representante no País com tais poderes, 

descumprindo o preceito, cabe a sua citação mediante edital. (Op. cit., p. 730/731 - 

sem destaque no original).

Infere-se que o objetivo da lei foi evitar o procedimento custoso e demorado 

da expedição de uma carta rogatória, visando dar maior celeridade às ações 

fundadas na Lei n. 6.404/1976, em prol da efetivação da tutela jurisdicional 

contra o aqui acionista descumpridor de sua obrigação legal.

Portanto, o acionista que deveria ser citado no país e que não tem 

representante ou não constituiu mandatário não pode ser benefi ciado por sua 

omissão, validando-se sua citação por edital.

(6) Da alegada ofensa ao art. 405 do CC/2002 na fi xação dos juros de mora

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu que os juros de mora 

seriam devidos a partir da citação, aplicando de forma equivocada a regra geral 

do art. 405 do CC/2002.

Nos casos de dissolução parcial de sociedade anônima os juros moratórios 

são devidos a partir do vencimento do prazo nonagesimal, após a sentença de 

liquidação de haveres, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2º, do Estatuto 

Civil, aplicável por analogia.

Isto porque ausente previsão de dissolução parcial de sociedade anônima, 

sendo objeto de construção doutrinária e jurisprudencial, na apuração de haveres 

aplicam-se as regras do CC/2002 que disciplinam os casos em que a sociedade se 

resolve em relação a um sócio (art. 1.031 do CC/2002).

MODESTO CARVALHOSA, ao pontuar as diferenças entre o recesso e 

a dissolução parcial, nos ensina que:

[...] são diversas as formas de apuração de haveres dos sócios, conforme exerça 

o direito de retirada ou obtenha a dissolução parcial de sociedade. No primeiro 

caso os haveres serão apurados de acordo com o estabelecido no contrato 

social ou na Lei Societária, quando se tratar de companhia (arts. 45, 136 e 137). 

Isto porque a retirada não enseja a partilha, ainda que parcial, do patrimônio da 

sociedade, que permanece. Já no caso da dissolução parcial decretada, os haveres 

do sócio são apurados tendo em conta o patrimônio real e atual da sociedade, 

mediante o respectivo laudo judicial. Isto porque a dissolução parcial corresponde 

à extinção parcial da sociedade, cabendo no caso a patilha equânime e equitativa 
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entre os sócios que permanecem e aquele que sai. Daí o valor real e atual dos bens 

imporem-se como forma de apuração de haveres. Tem, portanto, o sócio que sai 

direito ao acervo líquido real e atual da sociedade, como direito individual seu, do 

qual decorre outro direito, o de requerer, individualmente, a dissolução dentro das 

hipóteses previstas em lei, o que, como consequência, leva à apuração de haveres 

como se cuidasse de dissolução total. Tem, assim, o sócio o direito material de 

participar do acervo da sociedade como se estivesse ela em liquidação (Op. cit., p. 

1.168/1.169).

Nos aclaratórios, o Tribunal de origem ressaltou que não basta balanço do 

patrimônio líquido da empresa, necessária a apuração de haveres, com cálculo real 

do patrimônio (e-STJ, fl . 1.053).

O art. 1.031, § 2º, do CC/2002 estabelece o prazo de 90 (noventa) dias 

para pagamento da data em que houver a liquidação de haveres devidos, não 

havendo que se falar em juros de mora se o legislador fi xou expressamente o 

prazo para pagamento.

A propósito, vejam-se precedentes:

Direito Societário. Agravo regimental no recurso especial. Ação de dissolução 

parcial de sociedades. Exclusão de sócio. Apuração de haveres. Juros de mora. Termo 

inicial. Prazo nonagesimal para pagamento. Agravo não provido.

1. Decorrido o prazo legal nonagesimal (art. 1.031, § 2º, do CC/2002) para 

pagamento de quota social, contado de sua efetiva liquidação, são devidos juros de 

mora. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, após transação parcial, a lide teve seguimento 

quanto à apuração de haveres, devendo considerar-se concluída e liquidados os 

haveres com a decisão recorrida em especial, momento a partir do qual passam a 

ser devidos os juros moratórios.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.474.873/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, DJe 19.2.2016 – sem destaque no original).

Direito Societário. Recurso especial. Ação de dissolução parcial de sociedades. 

Exclusão de sócio. Justa causa. Apuração de haveres. Data-base. Efetivo 

desligamento. Forma de pagamento. Juros de mora. Termo inicial. Prazo nongesimal 

para pagamento. Arts. analisados: 1.030, 1.031, 1.044 e 1.085 do CC/2002.

1. Ações de ajuizadas em 1997. Recurso especial concluso ao Gabinete em 

2011/2012.

2. Demandas em que se discute a caracterização de justa causa para exclusão 

de sócio; as datas-base para apuração de haveres, bem como a forma de 

pagamento e o termo inicial dos juros de mora eventualmente incidentes.
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3. A prática de atos reiterados como padrão de normalidade por ambos 

os sócios e nas três sociedades que mantêm há mais de 40 anos, ainda que 

irregulares e espúrios, não servem como causa necessária da quebra da aff ectio 

societatis a fi m de confi gurar justa causa para exclusão de sócio em relação à 

Concorde Administração de Bens Ltda.

4. A apuração dos haveres tem por objetivo liquidar o valor real e atual do 

patrimônio empresarial, a fi m de se identifi car o valor relativo à quota dos sócios 

retirante.

5. Para que não haja enriquecimento indevido de qualquer das partes, a 

apuração deve ter por base para avaliação a situação patrimonial da data da 

retirada (art. 1.031, CC/2002), a qual, na hipótese dos autos, foi objeto de transação 

entre as partes ao longo da demanda.

6. A retirada do sócio por dissolução parcial da empresa não se confunde com o 

direito de recesso, que possui hipóteses de incidência restrita e forma de apuração de 

haveres distinta.

7. A existência de cláusula contratual específi ca para pagamento de haveres 

na hipótese de exercício do direito de recesso não pode ser aplicada por analogia, 

para os fi ns de afastar a incidência do art. 1.031, § 2º, do CC/2002 na situação 

concreta de retirada do sócio.

8. Os juros de mora eventualmente devidos em razão do pagamento dos haveres 

devidos em decorrência da retirada do sócio, no novo contexto legal do art. 1.031, 

§ 2º, do CC/2002, terão por termo inicial o vencimento do prazo legal nonagesimal, 

contado desde a liquidação dos haveres.

9. Em face da alteração da proporcionalidade da sucumbência, devem ser 

redistribuídos o respectivo ônus.

10. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1.286.708/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

27.5.2014, DJe 5.6.2014 - sem destaque no original)

Considerando que BIO FILL e outros pleitearam a fi xação dos juros de mora 

a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar o pagamento dos haveres, 

defere-se o pedido na sua extensão, a fi m de evitar julgamento ultra petita.

Em suma, (1) a impossibilidade de preenchimento do fi m da sociedade 

anônima caracteriza-se nos casos em que a companhia apresenta prejuízos 

constantes e não distribui dividendos, possibilitando aos acionistas detentores 

de 5% ou mais do capital social o pedido de dissolução, com fundamento no 

art. 206, II, b da Lei n. 6.404/1976. Na hipótese dos autos, em um período 

de 12 (doze) anos a companhia somente gerou lucros em três exercícios e só 

distribuiu os dividendos em um deles; (2) afasta-se a tese de cerceamento de 
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defesa porque cabe ao magistrado verifi car a existência de provas sufi cientes 

para o julgamento da causa, conforme o princípio do livre convencimento 

motivado ou da livre persuasão racional; (3) não há falar em prejuízo em virtude 

da ausência de manifestação da parte contrária acerca de documento novo, 

uma vez que o magistrado considerou-o irrelevante para o deslinde da causa; 

(4) a Corte estadual decidiu de acordo com entendimento do STJ, no sentido 

de inexistir ofensa à coisa julgada a alteração do percentual dos juros de mora, 

de 0,5% para 1% ao mês, a partir da vigência do Código Civil de 2002; (5) o 

art. 119 da Lei n. 6.404/1976 impõe o dever da acionista com sede no exterior 

manter representante no país para receber citação em ações relativas à sociedade. 

A acionista faltosa não pode obter benefício de sua omissão, tornando-se válida 

e efi caz a citação por edital; e, (6) é o caso de dar parcial provimento ao recurso 

especial para fi xar o termo a quo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da 

decisão que determinar o pagamento dos haveres, conforme requerido pelos recorrentes, 

a fi m de evitar julgamento ultra petita.

Por fi m, fi ca prejudicado o agravo regimental interposto por Marco Antônio 

e Espólio contra a decisão monocrática proferida às fl s. 1.226/1.274, diante 

do julgamento do recurso especial interposto por BIO FILL e outros pelo 

Colegiado.

Nessas condições, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso especial 

para fi xar o termo a quo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da 

decisão que determinar o pagamento dos haveres, conforme requerido pelos 

recorrentes, a fi m de evitar julgamento ultra petita.

Por derradeiro, advirta-se que eventual recurso interposto contra este 

acórdão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento 

de multa (arts. 77, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do NCPC) e honorários 

recursais (art. 85, § 11, do NCPC).

RECURSO ESPECIAL N. 1.392.314-SC (2013/0205890-7)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: J M S e outro

Advogado: Valdir Righetto Filho e outro(s) - SC010193
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Recorrido: D G D

Advogados: Luis Carlos Beraldi Loyola - PR005954

Leonardo Th omazoni Loyola e outro(s) - PR034586

EMENTA

Recurso especial. Ação de investigação de paternidade c/c 

nulidade da partilha. 1. Alegações de ocorrência de coisa julgada 

e necessidade de observância das formalidades legais para que o 

testamento seja válido e efi caz. Falta de prequestionamento. Súmulas 

282 e 356/STF. 2. Prescrição. Não ocorrência. 3. Sucessão processual 

do autor pelo herdeiro testamentário. Possibilidade. 4. Recurso 

desprovido.

1. As alegações de ocorrência de coisa julgada e necessidade 

de observância das formalidades legais para que o testamento seja 

válido e efi caz não foram objeto de deliberação no acórdão recorrido, 

tampouco foi suscitada tal discussão nos embargos de declaração 

opostos, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do indispensável 

prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).

2. A ação de investigação de paternidade é imprescritível, 

porquanto o interesse nela perseguido está intimamente ligado com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o que não ocorre, todavia, 

com a ação de petição de herança (Súmula 149/STF) ou, no caso, de 

nulidade da partilha, que para o autor terá o mesmo efeito.

Tratando-se de fi lho ainda não reconhecido, o início da contagem 

do prazo prescricional só terá início a partir do momento em que for 

declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão 

de reivindicar seus direitos sucessórios. Considerando que, na espécie, 

não houve o julgamento da ação de investigação de paternidade, não 

há que se falar na consumação do prazo prescricional para postular 

a repercussão patrimonial deste reconhecimento, o qual sequer teve 

início.

3. Tendo ocorrido o falecimento do autor da ação de investigação 

de paternidade cumulada com nulidade da partilha antes da prolação 

da sentença, sem deixar herdeiros necessários, detém o herdeiro 

testamentário, que o sucedeu a título universal, legitimidade e interesse 
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para prosseguir com o feito, notadamente, pela repercussão patrimonial 

advinda do potencial reconhecimento do vínculo biológico do testador. 

Interpretação dos arts. 1.606 e 1.784 do CC e 43 do CPC/1973.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi (voto-vista) e 

Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 

justifi cadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília (DF), 6 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 20.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Trata-se de recurso especial 

interposto por J M S ( Juçara) e I M S S (Iza), com fundamento no art. 105, III, 

a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, assim ementado (e-STJ, fl . 511):

Apelação cível. Investigação de paternidade cumulada com nulidade de 

partilha. Busca de participação da partilha de suposto avô. Morte do autor no 

curso do processo. Pedido de substituição por herdeiro testamentário. Extinção 

do processo por intransmissibilidade da ação. Possibilidade da substituição 

processual. Inteligência do art. 1.606, do CPC. Interesse processual caracterizado. 

Recurso provido. Anulação de sentença e determinação de retorno dos autos à 

origem para regular processamento.

No caso em exame, M R (Mário), nascido em 3.5.1948, ingressou com 

ação de investigação de paternidade c/c nulidade de partilha em desfavor 

das ora recorrentes, J M S ( Juçara) e sua irmã, I M S S (Iza), na data de 
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24.6.2004, alegando ser fruto de relacionamento amoroso mantido entre a sua 

mãe biológica (Beatriz) e o pai das rés, V D S S (Valmir), este último falecido 

em 18.2.1976.

Que em decorrência da impossibilidade fi nanceira da mãe do autor e 

da diferença de idade entre esta e o suposto pai, foi ele entregue ao casal L R 

(Leonidia) e A R R (Aníbal), ambos também pré-mortos, os quais o registraram 

como fi lho legítimo, provendo-lhe todas as necessidades básicas, além de lhe 

dedicarem atenção e afeto.

Aduziu que, não obstante ter passado a residir com a mencionada 

família, seus pais biológicos obtinham informações a seu respeito por 

meio de correspondências e, até que ele atingisse a maioridade, o visitavam 

aproximadamente 3 (três) vezes por ano.

Expôs, outrossim, ter ingressado, anteriormente, com outra ação 

investigatória, na qual foi reconhecido o vínculo biológico existente entre ele e 

sua mãe biológica, Beatriz.

Com o falecimento dos supostos avós biológicos do autor, W M 

S (Waldomiro) e A D S S (Arsinoé), houve a realização do inventário e, 

consequentemente, da partilha dos bens, no qual as rés, suas possíveis irmãs, 

receberam, por representação, o quinhão hereditário que seria devido a V D S S 

(Valmir), pai das demandadas e réu na ação de investigação de paternidade. A 

partilha dos aludidos bens foi homologada por sentença em 6.2.2004 (e-STJ, fl . 

116).

Diante disso, requereu o autor a procedência do pedido para que fosse 

reconhecida a paternidade vindicada, com a consequente decretação de nulidade 

da partilha realizada nos autos da ação de inventário.

Em contestação, as demandadas suscitaram, preliminarmente, a prescrição 

da pretensão quanto ao pedido de nulidade da partilha, bem como do direito 

do autor de impugnar a paternidade constante do seu registro de nascimento. 

Sustentaram, ainda, a ausência de interesse de agir, a impossibilidade jurídica do 

pedido e a falta de documentos indispensáveis à propositura da ação, pugnando, 

quanto ao mérito, pela improcedência do pedido.

Apresentados documentos pelas partes e formulado pedido de provas, 

opinou o Ministério Público Estadual pelo afastamento das preliminares e pela 

necessidade da designação de audiência de conciliação, com a recomendação de 

que, sendo esta inexitosa, que fosse designada data para a realização do exame 

de DNA.
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Ocorre que, com a designação da audiência de conciliação, foi noticiada 

a morte do autor, Mário, em 7.1.2009, e determinada a suspensão do processo 

até sua regularização, o que veio a ocorrer com a manifestação de seu herdeiro 

testamentário, D G D (Daniel), requerendo a sucessão processual no polo ativo 

da ação, com o que não concordaram as rés, ao argumento que o direito de 

reconhecimento de paternidade é personalíssimo e intransmissível, razão pela 

qual a ação deveria ser julgada extinta.

Em primeiro grau, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, com 

base no art. 269, VI, do CPC/1973, ao entendimento de que “a pretensão do 

herdeiro testamentário do autor, consistente em ingressar no polo ativo da 

demanda em substituição ao demandante, é inaceitável, pois busca benefícios 

de ordem patrimonial apenas, o que, frise-se, não é a fi nalidade da ação de 

investigação de paternidade, cujo objetivo precípuo é buscar a identidade 

biológica do postulante” (e-STJ, fl . 360).

Dessa forma, concluiu o magistrado, “não se vislumbra interesse do herdeiro 

testamentário, que não mantém vínculo de parentesco com o autor da ação, em 

prosseguir na demanda investigatória, pois daí não obteria nenhum benefício, 

pois ainda que se comprovasse a paternidade biológica almejada, a demanda 

teria efi cácia tão somente declaratória, sem sequelas de ordem patrimonial ou 

registral” (e-STJ, fl . 361).

Todavia, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina rejeitou as questões preliminares e anulou a sentença, determinando 

o retorno dos autos à Primeira instância, a partir da interpretação do art. 1.606 

do CC, por considerar, em suma, que “a legislação pátria autoriza os herdeiros a 

sucederem o autor da ação caso ele venha a óbito (...). E assim prevê o legislador 

de forma genérica, sem especifi car que espécies de herdeiros poderá se habilitar 

como sucessor do de cujus, o que permite concluir que tanto os necessários 

quanto os testamentários poderão fazê-lo” (e-STJ, fl . 516).

Houve a oposição de embargos de declaração pelas demandadas, que 

foram rejeitados (e-STJ, fl s. 546-550).

 Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam violação dos arts. 177, 

315 e 316 do CC/1916; 205, 1.626, 1.784, 1.798, 1.804 e 1.857 do CC/2002; 3º, 

43, 265, 267, VI, 467 e 1.125 do CPC/1973; e 227, § 6º, da Carta Magna, além 

de dissídio jurisprudencial, sustentando, preliminarmente: a) ocorrência de coisa 

julgada pela existência de sentença que decidiu idêntico pedido de investigação 

de paternidade, cujo processo foi extinto por falta de provas; b) a prescrição da 
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pretensão à nulidade da partilha ante o decurso do prazo vintenário incidente à 

hipótese, o qual deve ser contado da data do falecimento do pai das recorrentes; 

c) a ilegitimidade ad causam do herdeiro testamentário para o prosseguimento 

da demanda ajuizada pelo investigante/testador, o qual, na condição de autor, 

não teria nenhum direito à herança do investigando, já que foi adotado; e d) o 

testamento para ter validade e efi cácia deve observar determinadas formalidades 

legais, entre elas, ser aberto nos exatos termos da lei processual, inclusive, com a 

intimação dos demais herdeiros, o que não ocorreu no presente caso.

Contra-arrazoado (e-STJ, fl s. 593-657), o recurso foi admitido (e-STJ, fl s. 

663-664), vindo os autos a este Tribunal.

Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do 

recurso (e-STJ, fl s. 676-67).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): Versam os autos sobre 

ação de investigação de paternidade c/c nulidade de partilha, na qual, com o 

falecimento do autor, houve o prosseguimento do feito mediante a sucessão 

processual do demandante por seu herdeiro testamentário.

1. Alegação de ocorrência de coisa julgada.

Afasto, de início, a alegação da ocorrência de coisa julgada pela existência 

de sentença que teria decidido idêntico pedido de investigação de paternidade, 

cujo processo foi extinto por falta de provas, por se tratar de questão que não 

foi objeto de deliberação no acórdão recorrido, e tampouco foi suscitada tal 

discussão nos embargos de declaração opostos, ressentindo-se o recurso especial, 

no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).

Vale lembrar que, consoante a pacífi ca jurisprudência desta Corte, mesmo 

as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas 

instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do 

devido prequestionamento.

A propósito:

Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental 

no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Óbice aplicável à 
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matéria de ordem pública. Concessão de habeas corpus de ofício. Impossibilidade. 

Rediscussão em sede de aclaratórios de matéria suficientemente decidida. 

Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

1. (...).

2. A ausência de debate pelo acórdão recorrido das questões suscitadas - 

nulidade do laudo pericial e desproporcionalidade da fi xação da pena - obsta 

o conhecimento dessas questões no recurso especial. Mesmo que se trate de 

questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no 

acórdão impugnado, para que se confi gure o prequestionamento.

3. (...).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.417.392/MG, 

Relatora a Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.8.2015);

Processo Civil. Coisa julgada. Matéria de ordem pública. Ausência de 

prequestionamento.

A teor da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as 

questões de ordem pública não prescindem do indispensável prequestionamento.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 136.607/PB, Relator o Ministro Ari Pargendler, Primeira 

Turma, DJe de 20.8.2013).

2. Prescrição da pretensão à nulidade da partilha ante o decurso do prazo 

vintenário incidente à hipótese, o qual deve ser contado da data do falecimento do pai 

das recorrentes.

Como é cediço, a ação de investigação de paternidade é imprescritível, 

porquanto o interesse nela perseguido está intimamente ligado com o princípio 

da dignidade da pessoa humana. Por sua vez, a prescrição da ação de petição 

de herança ou, no caso, de nulidade da partilha - que para o autor terá o 

mesmo efeito -, em se tratando de fi lho ainda não reconhecido, somente tem 

início a partir do reconhecimento da paternidade, por sentença transitada em 

julgado, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar seus direitos 

sucessórios.

Vale dizer, aquele que ainda não detém a condição de herdeiro, não pode 

postular direito hereditário, por lhe faltar legitimidade para tal. Logo, em relação 

ao fi lho que teve a sua paternidade reconhecida após a partilha, o prazo para 

postular a sua anulação somente pode começar a correr a partir do momento em 

que ele passou a deter a condição de herdeiro.
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Nesse sentido, o herdeiro que não participou do processo de inventário não 

pode sofrer os efeitos da coisa julgada referente à sentença que homologou a 

partilha amigável.

Sobre o tema, esclarece Orlando Gomes que a ação de estado torna-se 

“premissa da petição de herança que o título de herdeiro depende da prova 

do parentesco, como acontece em relação ao fi lho legítimo não reconhecido” 

(Sucessões, 1ª ed., n. 213, p. 287).

Nessa linha é também a ratio decidendi da Súmula 149/STF, a qual preconiza 

que, diferentemente da investigação de paternidade que é imprescritível, a 

ação de petição de herança é prescritível, sujeita ao  prazo de 20 (vinte) anos 

no CC/1916 (art. 177) (REsp n. 693.230/MG, Relatora a Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJ de 2.5.2006; REsp n. 260.079/SP, Relator o 

Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 20.6.2005; REsp n. 

114.310/SP, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 17.2.2003; e REsp 

45.693/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ de 

13.2.1995) e de 10 (dez) anos no CC/2002 (art. 205).

Na hipótese em análise, como não houve o julgamento da ação de 

investigação de paternidade, não há que se falar na consumação do prazo 

prescricional para postular a repercussão sucessória deste reconhecimento, o 

qual sequer teve início.

Sobre o tema:

Processo Civil. Recurso especial. Interposição sob a égide do CPC/1973. 

Direito Sucessório. Ação de petição de herança. Anterior ajuizamento de 

ação de investigação de paternidade. Prescrição. Termo inicial. Falta de 

prequestionamento. Defi ciência de fundamentação.

1. A petição de herança objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação 

a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a 

restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não 

participou.

2. A teor do art. 189 do Código Civil, o termo inicial para o ajuizamento da ação 

de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de 

paternidade, quando, em síntese, confi rma-se a condição de herdeiro.

3. (...).

4. (...).

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.475.759/DF, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, DJe de 20.5.2016).
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3. A ilegitimidade ad causam do herdeiro testamentário para o prosseguimento 

da demanda ajuizada pelo investigante/testador, o qual, na condição de autor, não 

teria nenhum direito à herança do investigando, já que foi adotado.

Em regra, a ação declaratória do estado de fi lho, conhecida como de 

investigação de paternidade, é apenas uma espécie do gênero, declaratória de 

estado familiar, podendo ser exercida por quem tenha interesse jurídico em 

ver reconhecida sua condição de descendente de uma determinada estirpe, 

apontando a outrem uma ascendência parental, caracterizadora de parentesco 

em linha reta, que o coloca na condição de herdeiro necessário.

A esse fi m, cumpre assinalar que a relação socioafetiva estabelecida com 

o pai registral - a qual, inclusive, não se confunde com adoção - não impede 

a ação de investigação de paternidade proposta pelo fi lho, que tem o direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível de esclarecer sua paternidade 

biológica, com todos os consectários legais.

O tema já foi enfrentado neste Tribunal em várias oportunidades, sendo 

que, no julgamento do REsp n. 1.167.993/RS, Quarta Turma, DJe de 15.3.2013, 

o seu relator, Ministro Luis Felipe Salomão, observou com propriedade que “a 

tese segundo a qual a paternidade socioafetiva sempre prevalece sobre a biológica 

deve ser analisada com bastante ponderação, e depende sempre do exame do 

caso concreto. É que, em diversos precedentes desta Corte, a prevalência da 

paternidade socioafetiva sobre a biológica foi proclamada em um contexto de 

ação negatória de paternidade ajuizada pelo pai registral (ou por terceiros), 

situação bem diversa da que ocorre quando o fi lho registral é quem busca sua 

paternidade biológica, sobretudo no cenário da chamada “adoção à brasileira”.

Segundo o relator, a prevalência da paternidade socioafetiva sobre 

a biológica deve ocorrer a fi m de garantir direitos aos fi lhos, na esteira do 

princípio do melhor interesse da prole, sem que, necessariamente, a assertiva seja 

verdadeira quando é o fi lho que busca a paternidade biológica em detrimento da 

socioafetiva.

No caso de ser o fi lho quem vindica estado contrário ao que consta do 

seu registro de nascimento - e sendo ele o maior interessado na manutenção 

do vínculo civil resultante do liame socioafetivo - socorre-lhe a existência de 

“erro ou falsidade” (art. 1.604 do CC/2002) para os quais não contribuiu. Desse 

modo, concluiu o Ministro Salomão, “afastar a possibilidade de o fi lho pleitear 

o reconhecimento da paternidade biológica, no caso de ‘adoção à brasileira’, 
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signifi ca impor-lhe que se conforme com essa situação criada à sua revelia e à 

margem da lei.”

Confi ram-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes (sem 

grifo no original):

Família. Filiação. Civil e Processo Civil. Recurso especial. Ação de investigação 

de paternidade. Vínculo biológico. Paternidade socioafetiva. Identidade genética. 

Ancestralidade. Artigos analisados: arts. 326 do CPC e art. 1.593 do Código Civil.

1. (...).

2. Discussão relativa à possibilidade do vínculo socioafetivo com o pai 

registrário impedir o reconhecimento da paternidade biológica.

3. (...).

4. A maternidade/paternidade socioafetiva tem seu reconhecimento jurídico 

decorrente da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, sem 

nenhum vínculo biológico, os pais criam uma criança por escolha própria, 

destinando-lhe todo o amor, ternura e cuidados inerentes à relação pai-fi lho.

5. A prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica 

tem como principal fundamento o interesse do próprio menor, ou seja, visa 

garantir direitos aos fi lhos face às pretensões negatórias de paternidade, quando 

é inequívoco (i) o conhecimento da verdade biológica pelos pais que assim o 

declararam no registro de nascimento e (ii) a existência de uma relação de afeto, 

cuidado, assistência moral, patrimonial e respeito, construída ao longo dos anos.

6. Se é o próprio fi lho quem busca o reconhecimento do vínculo biológico 

com outrem, porque durante toda a sua vida foi induzido a acreditar em uma 

verdade que lhe foi imposta por aqueles que o registraram, não é razoável que 

se lhe imponha a prevalência da paternidade socioafetiva, a fi m de impedir sua 

pretensão.

7. O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, 

indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem qualquer 

restrição, em face dos pais ou seus herdeiros.

8. Ainda que haja a consequência patrimonial advinda do reconhecimento do 

vínculo jurídico de parentesco, ela não pode ser invocada como argumento para 

negar o direito do recorrido à sua ancestralidade. Afinal, todo o embasamento 

relativo à possibilidade de investigação da paternidade, na hipótese, está no 

valor supremo da dignidade da pessoa humana e no direito do recorrido à sua 

identidade genética.

9. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.401.719/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

de 15.10.2013);
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Agravo regimental no agravo em recurso especial. Investigação de paternidade. 

Violação ao art. 535 do CPC. Inexistência. Julgamento monocrático. Art. 557 

do CPC. Eventual ofensa. Posterior decisão do órgão colegiado. Superação. 

Paternidade socioafetiva. Impedimento para o reconhecimento da paternidade 

biológica. Não ocorrência. Ação proposta pela fi lha. Agravo não provido.

1. (...).

2. (...).

3. A existência de relação socioafetiva com o pai registral não impede o 

reconhecimento dos vínculos biológicos quando a investigação de paternidade 

é demandada por iniciativa da própria filha, uma vez que a pretensão deduzida 

fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de 

conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 347.160/GO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

DJe de 3.8.2015).

No caso, embora chame a atenção que na data do ajuizamento do feito 

o autor já se encontrava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, diante da 

natureza imprescritível da ação de investigação de paternidade, tal fato não pode 

ser erigido como óbice para a obtenção dos efeitos sucessórios provenientes 

desse reconhecimento, sob pena de a discussão ganhar indesejáveis contornos de 

subjetividade.

Sendo o direito do investigante imprescritível, não me parece razoável que 

se possa estabelecer algum critério cronológico que impeça o seu exercício pelo 

titular enquanto viver.

A esse respeito, é oportuna a lição de Arnaldo Rizzardo no sentido de que 

“o estado da pessoa constitui emanação da personalidade, sendo indisponível, 

sequer podendo a lei subtrair o direito inato no ser humano em fazê-lo valer 

a qualquer tempo. A ninguém é facultado abdicar de seu próprio estado, e 

nem é sustentável a fi xação de prazo para o exercício do direito a determinada 

paternidade” (Direito de Família, 7ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2009, ps. 473-

474).

Por outro lado, sustentam as recorrentes a ilegitimidade do herdeiro 

testamentário para prosseguir com a demanda, tendo em vista a inexistência 

de vínculo deste com o autor da ação de investigação de paternidade, que é, por 

sua própria natureza, personalíssima, argumento que foi acolhido pela sentença, 
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que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos seguintes (e-STJ, fl s. 

360-361):

o caso sub judice merece especial atenção, posto que focaliza o pedido de 

suposto fi lho que, há época do ajuizamento da ação, já contava com 56 anos de 

idade e que pretendia o reconhecimento da paternidade biológica, não obstante 

tenha tido pai e mãe adotivos, cujo vínculo social e afetivo se consolidou ao longo 

dos anos.

Logo, facilmente se percebe que o intuito da presente demanda é apenas 

a obtenção de vantagem patrimonial, pois pelos fatos narrados na inicial, o 

autor sabia desde criança quem eram seus pais biológicos e, caso pretendesse 

o reconhecimento legal de sua paternidade, por que não ingressou com a ação 

logo após completar a maioridade e enquanto seus pais adotivos e biológicos 

ainda eram vivos, o que facilitaria, inclusive, a realização das provas necessárias ao 

reconhecimento da paternidade?

O autor, certamente, ao tomar conhecimento do patrimônio amealhado pelas 

suas “irmãs” sentiu-se inclinado a buscar as vantagens patrimoniais que pudessem 

lhe advir com a morte de seu pai biológico, ajuizando a presente ação. Ou seja, o 

autor não queria ter um pai biológico e menos ainda reconhecê-lo formalmente, 

almejava apenas os proveitos que pudesse obter do seu espólio.

Portanto, a pretensão do herdeiro testamentário do autor, consistente 

em ingressar no polo ativo da demanda em substituição ao demandante, é 

inaceitável, pois busca benefícios de ordem patrimonial apenas, o que, frise-se, 

não é a fi nalidade da ação de investigação de paternidade, cujo objetivo precípuo 

é buscar a identidade biológica do postulante.

Assim, a extinção da demanda é de rigor.

Ademais, mesmo que houvesse o reconhecimento da paternidade, tal ato, no 

caso, não ensejaria outras consequências além da satisfação do direito do autor 

de ver reconhecida sua verdadeira origem.

Isso porque a fi liação socioafetiva que o autor manteve com seus pais adotivos 

ao longo de sua vida é extreme de dúvidas, tornando-se obstáculo intransponível 

para a alteração de seu assento de nascimento, bem como para produzir efeitos 

de cunho patrimonial.

Dessa forma, não se vislumbra interesse do herdeiro testamentário, que 

não mantém vínculo de parentesco com o autor da ação, em prosseguir na 

demanda investigatória, pois daí não obteria nenhum benefício, pois ainda que 

se comprovasse a paternidade biológica almejada, a demanda teria efi cácia tão 

somente declaratória, sem sequelas de ordem patrimonial ou registral.

Esse entendimento, todavia, foi reformado no âmbito da apelação pelo 

Tribunal estadual, aos seguintes fundamentos (e-STJ, fl s. 515-516):
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Suscitam as apeladas a ilegitimidade do apelante pela inexistência de 

qualquer vínculo deste com o autor da inicial, não podendo substituí-lo em ação 

personalíssima de investigação da paternidade.

Com a notícia do falecimento do autor, suspendeu-se corretamente o processo, 

vindo aos autos o ora apelante para apresentar a cópia autenticada da certidão 

de óbito e a escritura pública de testamento, na qual consta a disposição de 

todo o patrimônio disponível de M. R. para este. Requereu, assim, a substituição 

processual do polo ativo, a qual foi negada pela sentença, que extingui o feito 

sem resolução do mérito.

Pois bem. Prescreve o art. 1.606 do Código Civil que “A ação de prova de 

fi liação compete ao fi lho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer 

menor ou incapaz. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo fi lho, os herdeiros 

poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o processo”.

Do artigo supra apreende-se que, de fato, a ação de investigação de 

paternidade é personalíssima, porém, falecendo o autor no curso do processo, 

por expressa disposição legal, a substituição processual é permitida aos herdeiros.

(...).

Como afi rmou o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Gemim, em fl . 133, 

“a legislação pátria autoriza os herdeiros a sucederem o autor da ação caso ele 

venha a óbito [...] E assim prevê o legislador de forma genérica, sem especifi car 

que espécies de herdeiros poderá se habilitar como sucessor do de cujus, o que 

permite concluir que tanto os necessários quanto os testamentários poderão 

fazê-lo”.

Não há, pois, até o momento, qualquer vedação para dar-se sequência à ação.

E, especificamente em relação à existência de interesse do herdeiro 

testamentário para prosseguir com a ação, assim consignou o órgão colegiado 

local (e-STJ, fl s. 516-518):

As apeladas alegaram ainda a falta de interesse processual pela ausência de 

fi liação das partes, no caso do reconhecimento da paternidade, e impossibilidade 

de recebimento dos direitos do de cujus na partilha por não ter sido o inventário 

devidamente aberto e cumprido e pela possibilidade de existência de outros 

herdeiros.

O fi m pretendido pelo apelante é a participação na herança dos supostos 

avós do autor falecido como seu herdeiro testamentário, de forma que a falta de 

vinculo parental com o investigado não lhe retira o interesse agir.

Inegável, pois, a legitimidade e o interesse do apelante para suceder o autor da 

inicial. Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade 

conheço do recurso.
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Preenchidos tais quesitos, passar-se-ia à análise do mérito da apelação, porém, 

no caso dos autos, tendo a sentença extinguido o feito sem análise do mérito, é 

de ser analisada a possibilidade do retorno dos autos à primeira instância.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito pela intransmissibilidade da ação, 

sendo que seus fundamentos em muito se confundem com as preliminares já 

afastadas.

Também baseou a decisão o fato de ser considerada a existência de adoção 

por parte dos pais que criaram o autor, e, sendo esta irrevogável, a investigação 

de paternidade não acarretaria efeitos patrimoniais.

Contudo, de modo diverso já se manifestou este Tribunal.

(...).

Ao que se depreende, no caso, com a notícia do falecimento do autor, 

houve a suspensão do processo, ocasião em que o ora recorrido veio aos autos, 

apresentando cópia autenticada da certidão de óbito acompanhada da escritura 

pública de testamento, na qual consta, em seu favor, a disposição de todo o 

patrimônio disponível do investigando. Requereu, assim, a sucessão processual 

no polo ativo da demanda, a qual, embora inicialmente negada, foi concedida 

pelo Tribunal a quo com o julgamento da apelação e consequente reforma da 

sentença, nos termos dos fundamentos acima transcritos.

Como se vê, o fi m colimado pelo herdeiro testamentário é o prosseguimento 

na ação de investigação de paternidade e, por consequência, a participação na 

herança dos supostos avós do testador, de forma que a falta de vínculo parental 

com o investigado não lhe retira o interesse de agir.

Em consonância com o art. 1.606 do CC, “a ação de prova de fi liação 

compete ao fi lho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou 

incapaz”, sendo inegável, portanto, que a lei confere legitimidade diretamente ao 

fi lho para vindicar o reconhecimento do vínculo de parentesco, seja ele natural 

ou socioafetivo, podendo ser transferida aos herdeiros, de forma sucessiva, 

independentemente de serem eles fi lhos, netos ou, como no caso, herdeiro 

testamentário, uma vez que a lei não faz qualquer distinção a respeito.

Há que se observar, apenas, a exceção feita no parágrafo único do referido 

dispositivo, que condiciona o prosseguimento da ação pelos sucessores à hipótese 

de não ter havido a extinção do processo.

A propósito do tema, em seu artigo intitulado Aspectos Processuais da 

Ação de Petição de Herança, Humberto Th eodoro Júnior assinala que “qualquer 

sucessor a título universal cujo direito hereditário, após a abertura da sucessão, 
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esteja sendo lesado, pode intentar a ação de petição de herança. Em regra, tanto 

os herdeiros legítimos como os testamentários têm legitimidade para propor dita 

ação. Pouco importa que a posse se tenha legalmente como transferida a todos 

os herdeiros no momento da morte do de cujus. O que determina o cabimento 

da petição de herança é o litígio em torno do direito de um herdeiro. A ação 

emerge desse direito contestado e não da questão possessória propriamente dita” 

(Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, vol. 30, p. 120).

Nessa mesma linha, defendem Cristiano Chaves de Faria e Nelson 

Rosenvald que “a legitimidade ativa para a petitio hereditatis é daquele que se 

afi rma herdeiro ou coerdeiro, legítimo ou testamentário. É aquele que pretende 

ter reconhecida a qualidade sucessória, bem como reclamar a sua cota-parte da 

universalidade hereditária, inclusive para fi ns de posse e de propriedade” (Curso 

de Direito Civil, Sucessões, 2016, 2ª ed., Editora Jus Podivm, ps. 239-240).

Ainda com ênfase no aspecto condenatório, de restituição de bens, 

observam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho que “todo 

potencial herdeiro, que se considerar excluído do seu direito sucessório tem 

legitimidade ativa para ajuizar a ação de petição de herança. Assim, incluem-

se, por exemplo, fi lhos não reconhecidos, herdeiros testamentários excluídos da 

sucessão ou parentes do de cujus excluídos por outros titulares” (Novo Curso de 

Direito Civil - Direito das Sucessões, Saraiva, 2014, São Paulo, p. 186).

No caso em exame, o testador era solteiro, não convivia em união estável 

e não tinha fi lhos, razão pela qual, por meio de escritura pública de testamento, 

deixou a totalidade do seu patrimônio para o ora recorrido, cuja cláusula 

expressamente descreve quanto à extensão desse ato de liberalidade: “tudo o que 

possui e o que venha a possuir ou que tenha direito” (e-STJ, fl . 324).

Logo, tendo ocorrido o falecimento do autor após o ajuizamento da ação, 

não há nenhum óbice a que o herdeiro testamentário ingresse no feito dando-

lhe seguimento, autorizado não apenas pela disposição de última vontade do de 

cujus quanto à transmissão de seu patrimônio, mas também pelo art. 1.606 do 

CC, retro transcrito, que permite o prosseguimento da ação de investigação de 

paternidade pelos herdeiros, independentemente de serem eles sucessores pela 

via legítima ou testamentária.

Vale lembrar, nessa mesma linha de entendimento, a dicção dos arts. 1.784 

do CC, no sentido de que, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, 

aos herdeiros legítimos e testamentários” e 43 do CPC/1973, então vigente, este 

último dispondo que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 
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substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado do disposto no 

art. 265”.

Portanto, dimana de todos os dispositivos em comento a conclusão de que 

a herança, seja deferida pela via legítima ou testamentária, outorga aos herdeiros 

a posse e propriedade dos bens que integram a universalidade.

A meu sentir, a questão poderia suscitar alguma dúvida apenas se a ação 

tivesse por objetivo, exclusivamente, o reconhecimento do vínculo biológico do 

autor, caso em que, estando a pretensão circunscrita à descoberta de sua origem 

genética, seria questionável a utilidade da sentença para além do interesse dos 

fi lhos e netos do investigante.

Todavia, no caso, em que há cumulação da ação de investigação de 

paternidade com pedido de nulidade da partilha, é extreme de dúvida que, 

tendo ocorrido o falecimento do autor da ação antes da prolação da sentença, 

sem deixar herdeiros legítimos, detém o testamentário, que o sucedeu a 

título universal, legitimidade e interesse para prosseguir com o feito, tendo 

em vista a repercussão patrimonial que pode advir do reconhecimento ao 

falecido da condição de fi lho, porquanto, embora a ação de prova de fi liação seja 

personalíssima, não é intransmissível.

Verifico, assim, o acerto da conclusão do aresto atacado, que aplicou 

corretamente o direito à espécie.

4. O testamento para ter validade e ef icácia deve observar determinadas 

formalidades legais, entre elas, ser aberto nos exatos termos da lei processual, inclusive, 

com a intimação dos demais herdeiros, o que não ocorreu no presente caso.

No ponto, a pretensão também não colhe êxito, por se tratar de tema que 

não foi objeto de deliberação no acórdão recorrido, e tampouco foi suscitada sua 

discussão nos embargos de declaração opostos, ressentindo-se o recurso especial 

do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).

Em conclusão, por todos os fundamentos expendidos, impõe-se reconhecer 

o acerto do acórdão recorrido, que admitiu a sucessão processual do herdeiro 

testamentário pelo autor da investigatória de paternidade c/c nulidade da 

partilha, e cassou a sentença de extinção do processo, determinando o retorno 

dos autos ao Juízo singular para o regular andamento da ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.
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VOTO-VISTA

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

por J M S E e Outro, em face de D G D – recorrido, em ação de investigação 

de paternidade, pelo qual os recorrentes se insurgem contra acórdão do TJ/SC, 

que entendeu ser possível herdeiro testamentário, sem vínculo biológico com o 

testador, substituí-lo em ação de investigação de paternidade c/c nulidade de 

partilha.

O Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Aurélio Bellizze, afastou as 

preliminares de ocorrência de coisa julgada e prescrição, da pretensão à nulidade 

da partilha, focando-se, primeiro, no interesse do testador, autor da ação de 

paternidade, em buscar o reconhecimento de vínculo biológico.

Quanto ao ponto, manteve o posicionamento do Tribunal de origem, 

apontando que se o fi lho biológico “(...) vindica estado contrário ao que consta 

do seu registro de nascimento – e sendo ele o maior interessado na manutenção 

do vínculo civil resultante do liame socioafetivo – socorre-lhe a existência de 

“erro ou falsidade (art. 1.604 do CC-2002) para os quais não contribuiu”.

Finalmente, no que toca à ilegitimidade do herdeiro testamentário para 

prosseguir com a demanda, ante a inexistência de vínculo biológico com o autor 

da ação de investigação de paternidade, consignou o Relator:

Como se vê, o fi m colimado pelo herdeiro testamentário é o prosseguimento 

na ação de investigação de paternidade e, por consequência a participação na 

herança dos supostos avós do testador, de forma que a falta de vínculo parental 

com o investigado não lhe retira o interesse de agir.

Em consonância com o art. 1.606 do CC, “a ação de prova de fi liação compete 

ao fi lho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz”, 

sendo inegável, portanto, que a lei confere legitimidade diretamente ao fi lho 

par vindica o reconhecimento do vínculo de parentesco, seja ele natural ou 

socioafetivo, podendo ser transferida aos herdeiros, de forma sucessiva, 

independentemente de serem eles filhos, netos ou, como no caso, herdeiro 

testamentário, uma vez que a lei não faz qualquer distinção a respeito.

Prosseguindo nessa linha, negou provimento ao recurso.

Repisados os fatos, decido.

A par de toda a consistente construção do voto do Min. Relator, Marco 

Aurélio Bellizze, que aponta para a possibilidade do herdeiro testamentário 

suceder o autor em ação de prova de filiação, gostaria, sem desalinhar do 
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posicionamento precedente, destacar, também, a relevância das disposições de 

última vontade, nessas circunstâncias.

Observada a forma e as solenidades fi xadas no art. 1.864 do Código 

Civil, a vontade do testador se torna um imperativo, desde que, por óbvio, não 

contrarie norma vigente.

Nessa senda, de uma banda, nada há, como inclusive demonstrou o voto 

condutor, que obste a possibilidade do herdeiro testamentário suceder o testador, 

em ação que vindica fi liação.

De outro turno, é clara a manifestação de vontade do testador quanto 

ao que seria transferido ao herdeiro testamentário, em caso de seu óbito: “A 

totalidade do seu patrimônio, tudo o que possui e o que venha a possuir ou que 

tenha direito” (e-STJ, fl . 339).

Por certo, a manifestação prospectiva do testador abrangeu, também, 

a continuidade da busca pelo reconhecimento de fi liação por ele vindicada, 

com todos os seus corolários legais, mesmo porque, a ação de investigação de 

paternidade c/c nulidade de partilha precede a confecção do testamento e, se 

da possível aquisição patrimonial que o testador buscava nessa ação, ele não 

quisesse que o herdeiro testamentário usufruísse, bastaria apor ressalva nesse 

sentido.

Então, reproduzindo as palavras de Vieira de Carvalho, quanto ao peso 

jurídico da declaração de últimas vontades, “(...) quando alguém testa, está, 

de certa maneira, legislando através do ato de última vontade (o testamento 

é Lex Privada, unilateral, personalíssimo e considerado sagrado), esperando e 

confi ando que suas determinações venham a ser cumpridas após o decesso”

Forte nessas razões, acompanho o voto do Ministro Relator, Min. Marco 

Aurélio Bellizze, apenas fazendo esse pequeno acréscimo, quanto à relevância e 

impositividade das manifestações de última vontade.

RECURSO ESPECIAL N. 1.426.710-RS (2013/0416511-1)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Makoll Materiais de Construção Ltda

Advogados: Leandro Santos Lang - RS051782
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Anelise Burke Vaz - RS081220

Mateus da Silva Sinoti e outro(s) - RS074418

Recorrido: Maria Christina Maya de Bem

Advogados: Paulo César O Pires - RS013025

Elbio Jesus Leite de Oliveira e outro(s) - RS014486

Interes.: Bellagres Indústria de Cerâmica Ltda - em recuperação judicial

Advogado: Carlos Marcelo Neutzling e outro(s) - RS066219

EMENTA

Consumidor e Processual Civil. Recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais e materiais. Prequestionamento. 

Ausência. Súmula 282/STF. Reexame de fatos e provas. 

Inadmissibilidade. Dano moral. Ausência dos requisitos. Não 

confi gurado.

1. Ação ajuizada em 12.7.2011. Recurso especial interposto em 

23.8.2013 e distribuído a este Gabinete em 25.8.2016.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados 

como violados impede o conhecimento de parte do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. 

Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na 

confi guração do dano moral. Inadimplemento contratual ou vício do 

produto não causa, por si, danos morais.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer parcialmente 

do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.
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Brasília (DF), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 9.11.2016

RELATÓRIO

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

por Makoll Materiais de Construção Ltda, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão exarado pelo TJ/RS.

Ação: de compensação por danos morais e reparação por danos materiais, 

ajuizada por Maria Christina Maya de Bem, em face da recorrente e de Bellagres 

Indústria de Cerâmica Ltda - Em Recuperação Judicial (interessada), em razão 

de manchas apresentadas em pisos cerâmicos fabricados pela interessada e 

comercializados pela recorrente.

Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar solidariamente a 

interessada e a recorrente ao pagamento de R$ 2.469,91 (dois mil, quatrocentos 

e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) a título de reparação pelos 

danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de compensação por danos morais.

Acórdão: negou provimento às apelações interpostas pela recorrente e pela 

interessada, em julgamento assim ementado:

Apelações cíveis. Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos materiais e 

morais. Vicio do produto.

Preliminar. Revelia. Nulidade da sentença. É cediço que contra o réu revel, que 

não tenha patrono nos autos, os prazos correm independentemente de intimação 

e este poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 

que se encontra, nos termos do art. 322, do CPC, bem como que o julgador não 

está adstrito à presunção de veracidade oriunda da revelia para a formação de seu 

convencimento. A pena de confi ssão é em face dos demais elementos constantes 

dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz. Tese de nulidade da 

sentença não acolhida.

Danos materiais. Ocorrência. Consoante dispõe o artigo 12 do CDC, a 

responsabilidade do fabricante é objetiva, cabendo a este demonstrar que não 

colocou o produto no mercado, a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do 

consumidor, nos moldes do § 3º, do referido dispositivo legal. Conjunto probatório 

que evidencia o liame causal entre a conduta da ré e os danos suportados pela 

parte autora, decorrentes dos vícios existentes no piso cerâmico adquirido da ré, 
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o que causou prejuízos de ordem material, que restaram comprovados nos autos. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dano Moral Confi gurado. Comprovado nos autos o ilícito da ré que, em nítida 

quebra do princípio da confi ança e ofensa às regras norteadoras das relações 

de consumo, agiu com indiferença na solução do problema que apresentou o 

produto apresentado pelo autor, o qual foi obrigado a ajuizar a presente demanda 

para obter o ressarcimento dos prejuízos suportados, resta caracterizado o dano 

moral, por conseguinte, a obrigação de indenizar. Fatos que ultrapassam a esfera 

do mero aborrecimento. Sentença mantida.

Quantum Indenizatório. Manutenção. Na fixação da reparação por 

dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à sufi ciente 

recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa 

da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso 

concreto, conduz à manutenção do montante indenizatório em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos da sentença.

Apelações Desprovidas.

Recurso especial: alega violação dos arts. 236, § 1º, e 248, do CPC/1973. 

Afi rma a ocorrência de nulidade em virtude da ausência de intimação de ato 

processual. Sustenta a culpa exclusiva da recorrida, por ter usado produto 

inadequado na limpeza do piso. Insurge-se contra o valor fi xado a título de 

compensação por danos morais.

Relatado o processo, decide-se.

VOTO

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

determinar (i) eventual nulidade da sentença, em razão de decretação da revelia 

do recorrente e (ii) a confi guração de danos morais em relações de consumo 

quando verifi cado um fato do produto ou do serviço.

I - Preliminar:

1 – Da ausência de questionamento

O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 236, § 1º, e 248, do 

CPC/1973, indicados como violados. Por isso, o julgamento do recurso especial 

é inadmissível. Aplica-se, neste caso, a Súmula 282/STF.
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2 – Da decretação da revelia

No CPC/1973, o instituto da revelia se encontrava disposto nos arts. 319 

a 322, ocorrendo quando o réu, após o decurso do prazo legal, não oferecer 

contestação à petição inicial. Entre os efeitos da revelia, estão o decurso dos 

prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato 

decisório, e a presunção de veracidade dos fatos alegados contra o réu.

Contudo, não há que se falar, nos autos, em qualquer nulidade processual 

decorrente da decretação da revelia do recorrente, considerando que sequer 

foi aplicada a presunção de veracidade no momento do julgamento, o que está 

de acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme se percebe da ementa 

abaixo:

2. O STJ já decidiu que, em caso de revelia, a presunção de veracidade dos 

fatos afi rmados na inicial somente será absoluta se não contrariarem a convicção 

do julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este inclusive 

deixar de acolher o pedido. Precedentes. No caso, a convicção do juiz, mantida 

pelo acórdão recorrido, à luz do conjunto fático e probatório dos fatos, foi de ser 

relativa a veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não pode ser revista em 

recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(AgRg no AREsp 587.548/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 5.5.2016, DJe 11.5.2016)

Tem-se, dessa forma, a aplicação do princípio pas de nullité sans grief, em 

outras palavras, o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da 

economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência 

de prejuízo impede a decretação de nulidade, conforme precedente da Segunda 

Turma deste Tribunal (REsp 1.130.335/RJ, julgado em 18.2.2010, DJe 

4.3.2010):

3. É excesso de formalismo declarar a nulidade da citação por ausência de 

informação a respeito de disposição legal, considerando que não houve prejuízo 

para a recorrida.

4. A decretação de nulidade seria admissível caso comprovado o dano a quem 

o suscita. Ocorreria, por exemplo, na hipótese de réu humilde, sem experiência 

da lide jurisdicional, que eventualmente tardasse a procurar aconselhamento 

especializado de advogado. (...)

6. A empresa não indica prejuízo, apenas a nulidade pelo simples 

descumprimento de formalidade.
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7. O processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia 

processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de dano 

impede a decretação de nulidade (pas de nullité sans grief), como reiteradamente 

afi rmado pelo STJ.

8. No mérito, o TJ reconheceu como verdadeiro o fato narrado pelo autor, de 

que o imóvel estava desocupado à época da cobrança, porquanto residia em 

outro Estado. Indevida, portanto, a cobrança pela tarifa por estimativa, cabendo 

apenas a tarifa de manutenção. (...)

II – Do dano moral

1 – A apresentação do problema

É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto 

jurídico, cuja afi rmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo 

lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na 

consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que 

sua reparação seria contra a própria moral, como se percebe na lição de Carlos 

Alberto BITTAR:

A tese da reparabilidade dos danos morais demandou longa evolução, tendo 

encontrado óbices diversos, traduzidos, em especial, na resistência de certa parte 

da doutrina, que nela identifi cava simples fórmula de atribuição de preço à dor, 

conhecida, na prática, como pretium doloris. Entendendo-a contrária à Moral, 

esses autores acabaram cedendo, diante da segura reação da melhor doutrina (...) 

(Reparação civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4ª ed., 2015, p. 75)

Como nos recorda Yussef Said CAHALI, ainda em meados do século 

XX, o Supremo Tribunal Federal – que ainda detinha competência para fi xar 

interpretação de lei federal – afirmava não ser indenizável o valor afetivo 

exclusivo, em razão de não ser possível valorá-lo em dinheiro:

Antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 1.537 

do anterior CC, considerou não ser indenizável o valor afetivo exclusivo: “Nem 

sempre o dano moral é ressarcível, não somente por se não poder dar-lhe valor 

econômico por se não poder apreciá-lo em dinheiro, como ainda porque essa 

insufi ciência dos nossos recursos abre a porta a especulações desonestas pelo 

manto nobilíssimo de sentimentos afetivos; no entanto, no caso de ferimentos 

que provoquem aleijões, no caso de valor afetivo, coexistir com o moral, nos casos 

de ofensa à honra, à dignidade e à liberdade, se indeniza o valor mora”. (Dano 

Moral. São Paulo: RT, 4ª ed., 2011, p. 42)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

476

Além disso, foi apenas no ano de 1992 – há menos de 25 anos, portanto – 

que este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 37, em cujo verbete se 

lê que “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundas do 

mesmo fato”. Colocada em perspectiva histórica, portanto, percebe-se a relativa 

novidade que a reparabilidade integral dos danos morais se apresenta para os 

julgadores.

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à 

consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas 

judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de 

pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que 

doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a 

“imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto 

de fácil mistifi cação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista:

Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram 

incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos 

extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, 

para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. 

A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos fi nanceiros dessa nossa dor 

oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como 

vitimas, quer como advogados ou magistrados. (CALMON DE PASSOS. O imoral 

nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual 

civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008)

Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos 

morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme 

nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse 

resgate passa, necessariamente, por uma melhor defi nição de seus contornos e 

parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a 

atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.

2 – Defi nição dos danos morais

Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três 

categorias distintas, a saber: “a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica 

causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais, 

os danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, 

por exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao 

psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, 
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a intimidade; c) morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa 

como ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a 

individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as manifestações 

do intelecto”. (BITTAR, Op. cit., p. 35)

Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos 

da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, 

estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em 

outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.

Na lição de Carlos Alberto BITTAR, os danos morais afl igem os aspectos 

mais íntimos da personalidade humana e também aqueles de valoração social 

do indivíduo, em consonância com Aristóteles que, já na antiguidade grega, 

entendia o homem como animal político (zoon politikón), conforme abaixo:

Qualifi cam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou 

do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos 

da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal, na 

autoestima), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o 

da reputação ou da consideração social, na estima social). (Op. cit., p. 45)

3 – Fundamentos de proteção

Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. 

Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade 

do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados 

pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do 

injusto e, assim, demandam a devida reparação. Mesmo do ponto de vista 

fi losófi co, podem-se encontrar fundamentos para a preocupação do direito com 

a reparação a danos morais, conforme se verifi ca em Axel HONNETH:

(...) o sujeito que se envergonha de si mesmo na experiência do rechaço de 

sua ação, sabe-se como alguém de valor social menor do que havia suposto 

previamente; considerando-se de uma perspectiva psicanalítica, isso signifi ca que 

a violação de uma norma moral, refreando a ação, não atinge aqui negativamente 

o superego, mas sim os ideais de ego de um sujeito” (Luta por reconhecimento. 

São Paulo: Editora 34, 2003, p. 223).

Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais 

tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os 
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fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, 

da Constituição.

No plano infraconstitucional, tem-se que a edição do atual Código Civil 

tratou adequadamente a questão, em verdadeiro avanço à codifi cação anterior. 

No CC/2002, o art. 18 exerce a função de cláusula geral de responsabilidade 

civil, com previsão expressa do dano moral, afastando qualquer dúvida que 

poderia haver entre nós.

4 – O Núcleo Central

Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar 

preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: 

a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge 

a obrigação de indenizar. Tal alerta é importante para se alertar que “nem todo 

atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral” 

(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos 

ou materiais de uma determinada situação. Deve-se acrescentar também que 

não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de 

afetar o âmago da dignidade da pessoa humana, como afi rma a doutrina:

Mas, de conformidade com a sede da lesão, há situações danosas que se 

apresentam em nível meramente patrimonial, não produzindo efeito negativo 

algum na personalidade do lesado, seja pelo conformismo, às vezes natural, seja 

pela menor intensidade lesiva da ação ou do ato, seja, enfi m, por fator outro 

qualquer relacionado, ou não, com o interessado, como anotamos. Há outras 

em que a intensidade dos efeitos se mostra diversa, em função de circunstâncias 

pessoais, naturais ou ocasionais, provocando reações diferentes nos lesados. 

Há, por fi m, hipóteses em que se afeta a própria personalidade do lesado sob 

aspectos diferentes. Ora, é exatamente quando se ferem os componentes da 

subjetividade e da consideração pessoal e social do titular de direitos que os 

danos se apresentam como morais. (BITTAR, Op. cit., p. 61)

Concordamos, assim, com a posição de CALMON DE PASSOS, segundo 

a qual o elemento central da ideia de danos morais é a existência de perda, 

prejuízo ou desfalque “naquela dimensão do existir especifi camente humano, todo 

ele constituído do sentido e da signifi cação que emprestamos ao nosso agir, algo que se 

situa não nas coisas nem na materialidade de nosso corpo, porém na dimensão de nossa 

subjetividade”.
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Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma 

constitucional, uma vez que, como afi rmado acima, encontra sua fundamentação 

no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF. Dessa 

forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, 

para sua confi guração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, 

mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identifi car no 

caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa 

humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o 

equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. Em 

outras palavras, o simples inadimplemento contratual não confi gura dano moral, pois 

incapaz de agredir a dignidade humana.

5 – A prova do dano moral: a sensibilidade do julgador

Na doutrina, a reparabilidade dos danos morais exsurge no plano jurídico 

a partir da simples violação (ex facto), i.e., existente o evento danoso, surge 

a necessidade de reparação, observados os pressupostos da responsabilidade 

civil em geral. Uma consequência do afi rmado acima seria a prescindibilidade 

da prova de dano em concreto à subjetividade do indivíduo que pleiteia a 

indenização, in verbis:

Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais, prevalece, 

de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força 

do simples fato da violação. Com isso, verifi cado o evento danoso, surge, ipso 

facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. 

Dessa ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária 

repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da subjetividade do 

agente; outra a desnecessidade de prova de prejuízo em concreto. (BITTAR, Op. 

cit., p. 199).

De fato, em diversas circunstâncias, não é realizável a demonstração de 

prejuízo moral, bastando a simples causação do ato violador e, nesse sentido, 

fala-se em damnun in re ipsa. Carlos Alberto BITTAR, inclusive, afi rma se 

tratar de uma presunção absoluta da ocorrência do dano, não havendo motivo 

para se cogitar em prova de dano moral, como é possível perceber abaixo:

Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como qualifica 

a doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da 

orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

480

de dano moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração de que sofre, 

realmente, o dano moral alegado. (BITTAR, Op. cit., p. 201)

Trata-se de uma questão altamente controvertida quando se lida com a 

questão dos danos morais. Neste ponto, insurge-se novamente CALMON DE 

PASSOS (Op. cit.):

Em que pesem essas peculiaridades, tenho para mim que se deve afi rmar como 

necessário, para serem atendidos, uns e outros, os critérios fundamentadores da 

liquidação dos danos materiais – devem ser precisamente provados, repelindo-se, 

tanto como critério para certifi cação de sua existência quanto para sua estimativa, 

o juízo de valor que a vítima faz de si mesma, cingindo-nos rigorosamente 

a padrões socialmente institucionalizados, o que assegura o mínimo de 

objetividade exigido de toda e qualquer aplicação do direito ao caso concreto.

Essa difi culdade em realizar a prova do prejuízo moral – que realmente 

existe – acaba por se transformar na porta de entrada de muitos dos abusos 

e excessos que cumpre combater com rigor, para o resgate da dignidade do 

próprio instituto. Em outra perspectiva, a difi culdade de se provar a dor oculta 

transforma as partes em atores de um espetáculo para demonstrar a dor que não 

se sente ou, diga-se ainda, para apresentar aquela dor que, além de não se sentir, 

é incapaz de confi gurar dano moral.

No fundo, ao analisar a doutrina e a jurisprudência, o que se percebe não é 

a operação de uma presunção iure et de iure propriamente dita na confi guração 

das situações de dano moral, mas a substituição da prova de prejuízo moral – em 

muitas situações, incabível – pela sensibilidade ético-social do julgador.

Em realidade, é isso que quer dizer BITTAR ao afi rmar que o dano moral 

“constitui fenômeno perceptível por qualquer homem normal” ou que há “fatos 

sabidamente hábeis a produzir danos de ordem moral, que à sensibilidade do juiz se 

evidenciam” (Op.cit., p. 199 e 201).

À falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos 

em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem 

comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao 

sofrimento alheio. Imbuído dessa sensibilidade, deverá questionar e refl etir 

sobre a existência de grave lesão ou atentado à dignidade da pessoa humana que 

pleiteia reparação.

Na lição de CAHALI, apenas com a moderação do julgador será possível 

obter a devida pacifi cação social, principal objetivo quando um confl ito é posto 
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sob o escrutínio do Poder Judiciário, conforme percebemos nas palavras do 

mencionado jurista:

Nesse sentido, afi rma-se que o Poder Judiciário deve sempre buscar a paz 

social, mediante a composição das lides, considerando relevante situações que, 

no plano fático, assumam proporções capazes de justifi car o reconhecimento da 

reponsabilidade civil por dano moral e sua consequente reparação. Nesse sentido, 

o dano moral somente ingressará no mundo jurídico, gerando a subsequente 

obrigação de indenizar, quando houve alguma grandeza no ato considerado 

ofensivo a direito personalíssimo. Assim, inexiste dano moral ressarcível quando 

o suporte fático não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar 

dor e padecimento íntimo. Não confi gura dano moral mero dissabor, desconforto 

ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades 

cotidianas. (CAHALI, Op. cit., p. 52).

Pode-se acrescentar, ainda, que dissabores, desconfortos e frustações 

de expectativas fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais 

complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não 

se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária 

confi gure dano moral.

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu 

de maneira acertada para permitir que se observasse o fato concreto e suas 

circunstâncias para a confi guração de danos morais nas hipóteses de inscrição 

indevida de consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando houvesse 

inscrição prévia legítima, consubstanciada na Súmula 385/STJ e no julgamento 

do REsp 1.083.291/RS (Segunda Seção, julgado em 9.9.2009, DJe 20.10.2009), 

em cuja emente se encontra o seguinte:

- O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “a ausência de 

prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros 

de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à 

compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora 

regularmente realizada.” (Recurso Especiais em Processos Repetitivos n. 1.061.134/

RS e 1.062.336/RS) Não se conhece do recurso especial quando o entendimento 

fi rmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao 

tema.

Nessas oportunidades, esta Corte nada mais fez que afastar o caráter 

absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis, ao entender 

que nem toda inscrição indevida em cadastro proteção ao crédito acarreta dano 

por si próprio (damnun in re ipsa). Portanto, seguindo essa tendência, esta Corte 
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deve, sim, voltar sua atenção a esse instituto a fi m de lhe conferir contornos mais 

razoáveis e justos.

6 – Dano moral nas relações de consumo

Por falar em sociedades complexas, as relações de consumo que se 

reinventam diuturnamente apresentam óbvios desafios quando se trata de 

responsabilização pela ocorrência de danos morais. Nesse ponto, adiantou-se 

o legislador a prever expressamente no art. 6º, VI, CDC, como um direito do 

consumidor, a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos”.

Nessas circunstâncias, portanto, há que se verifi car se o bem ou serviço 

defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, 

dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos, angústia, 

desconforto espiritual ensejadores de danos morais. Novamente, tem-se aqui 

uma nova investida do que se chamou acima de “vulgarização” do dano moral, 

constituído de pedidos imoderados de consumidores relacionados a supostos 

danos indenizáveis.

Maiores preocupações deve o julgador haver quando se pleiteia danos 

morais no âmbito de uma relação de consumo, pois – repita-se – não é qualquer 

fato do produto e não é qualquer inadimplemento contratual que enseja a indenização 

de danos morais, como pode-se perceber na doutrina:

Assim, pondera Ramón Daniel Pizarro que, para a reparação do dano moral 

derivado da não prestação do serviço prometido, deve haver uma minoração 

da subjetividade do consumidor de certa relevância, ponderável em razão das 

circunstâncias da pessoa, tempo e lugar. Nesse sentido considera-se que o 

ressarcimento do dano moral não cobre qualquer inquietude ou perturbação do 

ânimo originado pela carência provisória de um bem material, como é a falta da 

prestação de um serviço. (CAHALI, Op. cit., p. 497).

III – Considerações acerca do recurso em análise

1 – Do reexame de fatos e provas

Conforme acima relatado, a recorrente se insurge contra a condenação 

por danos morais, alegando culpa exclusiva da recorrida para o aparecimento 

das manchas nos pisos cerâmicos por ela comercializados. Tem que a análise 

da culpa exclusiva da recorrida, por suposta utilização indevida de produtos 
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de limpeza sobre os produtos adquiridos, necessitaria do reexame do acervo 

probatório, atraindo a aplicação da Súmula 7 deste STJ para impedir, neste 

ponto, o conhecimento deste recurso.

2 – Da ausência de confi guração de dano moral

No entanto, pelas peculiaridades narradas anteriormente, a confi guração 

de dano moral não envolve, necessariamente, o remanejo do conjunto de provas 

colacionado aos autos nas instâncias ordinárias de jurisdição, mas mera avaliação 

dos efeitos jurídicos atribuídos aos fatos assentados nas decisões judiciais 

recorridas.

Assim, da sentença e do acórdão recorrido podemos verificar que a 

existência de danos morais foi assim fundamentada:

- Na sentença (e-STJ fls. 85-86): “Assentado o inadimplemento contratual 

e, em consequência, o dever de indenizar, tenho igualmente demonstrada a 

existência de danos morais, considerando-se evidentes transtornos que o defeito 

do produto, instalado em pisos e paredes, causou na reforma comprovadamente 

em andamento no local (fl. 09/14), implicando em evidente frustração de 

expectativas e remanejamento de empregados e de cronograma que ultrapassam 

o mero dissabor, razão pela qual, considerando-se a capacidade fi nanceira das rés 

e o instituto pedagógico da indenização a este título que, por certo, não pode 

implicar enriquecimento sem causa, arbitro-a em R$ 2.000,00, atualizados pelo 

IGP-M a contar desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar 

da primeira citação”.

- No acórdão (e-STJ fl s. 137-156): “Dano ao patrimônio moral da parte autora, 

causando sofrimento e lesão a sua honra e reputação, caracterizado está o dano 

moral”.

Do acima transcrito, a única alegação que poderia ensejar algum 

desconforto do ponto de vista psíquico e pessoal da recorrida é a chamada 

“frustração de expectativas” decorrente do aparecimento de manchas nos pisos 

cerâmicos aplicados em sua reforma.

Contudo, dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas vezes a vida 

cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais sobre aqueles 

que os suportam. Assim, impossível compreender que a frustração de expectativa 

suportada pela recorrida seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa 

humana, tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se 

compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração na reforma 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

484

de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do produto causou 

remanejamento de funcionários e atrasos de cronogramas na reforma, mas são 

questões puramente materiais, sem qualquer refl exo sobre a pessoa da recorrida 

e, portanto, incapazes de gerar danos morais.

Como afi rmado anteriormente, não é qualquer vício do produto que enseja 

danos morais, mas na hipótese particular devem causar tamanho desgosto 

e sofrimento capaz de afetar a dignidade do consumidor enquanto pessoa 

humana. Dessa forma, nos autos deste recurso, não estão presentes os elementos 

caracterizadores de danos morais.

Forte nessas razões, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, 

dou-lhe provimento, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, 

para reformar o acórdão recorrido exclusivamente para afastar a condenação 

de indenização por danos morais, por ausência de elementos mínimos 

caracterizadores desse instituto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.560.728-MG (2015/0256835-7)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Condominio do Edifi cio Elza Goncalves da Rocha

Advogados: Marcos Mello Ferreira Pinto e outro(s) - MG080828

Juliana Lima Pereira - MG086546

Vinicius de Figueiredo Teixeira e outro(s) - DF019680

Advogados: Cristina de Almeida Canêdo e outro(s) - DF026782

Nelson Luiz Guedes Ferreira Pinto e outro(s) - MG015752N

Recorrido: Banco Votorantim S/A

Advogados: Markos Wendell Carvalho Rodrigues - MG112676

Claudia Ferraz de Moura - MG082242N

Lenadro Brognaro Penido e outro(s) - MG160522

Recorrido: Habitare Construtora e Incorporadora S.A

Advogado: Amanda Cezar Silvano e outro(s) - MG151150
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EMENTA

Recurso especial. Consumidor e Processual Civil. Demanda 

envolvendo condomínio de adquirentes de unidades imobiliárias e 

a construtora/incorporadora. Patrimônio de afetação. Relação de 

consumo. Coletividade de consumidores. Possibilidade de inversão do 

ônus da prova. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Precedentes 

do STJ.

1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da 

prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração 

da destinação integral do produto de fi nanciamento garantido pela 

alienação fi duciária de unidades imobiliárias na incorporação em 

questão (patrimônio de afetação).

2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao 

condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses 

em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a 

construtora/incorporadora.

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto 

coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do 

disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC.

4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para 

o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso 

às provas necessárias à demonstração do fato controvertido.

5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC.

6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova 

(art. 373, § 1º, do novo CPC).

7. Precedentes do STJ.

8. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 
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Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), 

Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Vinicius de Figueiredo Teixeira, pela parte recorrente: Condominio 

do Edifi cio Elza Goncalves da Rocha

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

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 28.10.2016

RELATÓRIO

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

interposto pelo Condomínio do Edifício Elza Gonçalves da Rocha contra acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes 

termos:

Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Ausência de relação de 

consumo. Impossibilidade. Não se aplica in casu o disposto no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista não existir entre as 

partes relação de consumo. Desse modo, deve ser observada a regra geral de 

distribuição do ônus da prova prevista no CPC.

Em suas razões, a parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido 

violou o disposto nos artigos 2º, parágrafo único, 6º, VIII e 17 do CDC e 31-A 

da Lei n. 4.591/1969, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou 

conhecimento e provimento do recurso.

Presentes as contrarrazões, o recurso especial foi admitido.

É o relatório.

VOTO

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

o presente recurso especial devolve ao conhecimento deste Superior Tribunal de 

Justiça interessante questão jurídica consistente na defi nição da aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor a condomínio de adquirentes de edifício 

em construção nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus 

condôminos frente a construtora/incorporadora.
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Tenho que merece acolhimento a pretensão recursal.

O Tribunal de origem, mantendo o indeferimento do requerimento da parte 

recorrente de inversão do ônus da prova, negou provimento ao seu agravo de 

instrumento, sob o fundamento de inexistir, no caso, relação de consumo, verbis:

Em que pese os argumentos suscitados pelo recorrente, entendo, porém, 

que razão não lhe assiste, haja vista a ausência de relação de consumo entre as 

agravadas e o Condomínio do Edifício Elza Gonçalves da Rocha.

Ressalta-se que, a despeito de haver relação de consumo entre os adquirentes 

da incorporação, objeto da demanda, e a HABITARE, não se pode afi rmar que 

o mesmo ocorre na ração entre HABITARE e o condomínio do Edifício Elza 

Gonçalves da Rocha.

Como é sabido, o condomínio não possui personalidade jurídica, consistindo 

em mera comunhão de interesses, muito embora detenha capacidade processual 

para defender questões atinentes aos condôminos, nos termos do artigo 12, IX, 

do CPC. Assim, não se pode cogitá-lo como consumidor, consoante defi nição 

trazida pelo CDC, in verbis: Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário fi nal.

Analisando detidamente os autos, nota-se que quem de fato adquiriu 

a incorporação foi os integrantes do condomínio, inexistindo qualquer pacto 

contratual direto entre o agravante e a HABITARE. Ademais, o condomínio não 

pode ser considerado como destinatário fi nal de produto ou serviço, vez que cada 

um dos condôminos é quem detém a propriedade exclusiva de sua unidade e a 

parte ideal das áreas comuns.

Nessa senda, não restou confi gurado, in casu, a presença conjunta dos sujeitos 

fornecedor e consumidor, a ensejar a incidência da legislação consumeirista.

No mesmo sentido, entendo que inexiste relação jurídica entre o recorrente 

e a segunda agravada a caracterizar relação de consumo. De fato, as agravadas 

fi rmaram entre si “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação 

Fiduciária de Imóvel”, que, apesar de indiretamente afetar os adquirentes da 

incorporação, a eles não se refere, nem mesmo ao aludido condomínio.

Desse modo, uma vez inaplicável a relação de consumo, no caso em tela, 

mostra-se impossível a inversão dos ônus da prova.

Com a devida vênia, essa não é a melhor interpretação do enunciado 

normativo do art. 2º, § único, do CDC, que amplia o conceito básico de 

consumidor constante do caput do mesmo dispositivo legal:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário fi nal.
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 

que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Com efeito, o enunciado normativo do § único do art. 2º do CDC amplia 

substancialmente o conceito básico de consumidor previsto no caput para 

abranger a coletividade de consumidores, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo, para efeito de incidência do microssistema 

de proteção do consumidor.

Nessa linha, esta Corte Superior tem precedente específi co acerca da 

questão, posicionando-se no sentido da possibilidade de aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor nas ações em que litigam condomínio e empresa pública 

prestadora de serviços, estando presente relação de consumo, verbis:

Tributário. Taxa de esgoto. Cobrança indevida. Relação de consumo. 

Condomínio.

1. É inaplicável o Código de Defesa de Consumidor às relações entre os 

condôminos e o condomínio quanto às despesas de manutenção deste.

2. Existe relação de consumo entre o condomínio de quem é cobrado 

indevidamente taxa de esgoto e a concessionária de serviço público.

3. Aplicação do artigo 42 do Código de Defesa de Consumidor que determina 

o reembolso em dobro.

4. Recurso especial provido. (REsp 650.791/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 6.4.2006, DJ 20.4.2006, p. 139).

No referido paradigma, da relatoria do eminente Min. Castro Meira, a 

colenda Segunda Turma desta Corte fi rmou esse entendimento, reconhecendo o 

condomínio como destinatário fi nal do serviço prestado.

Destaco trecho do douto voto do relator em que se reconheceu o 

condomínio como consumidor fi nal, verbis:

A relação de consumo existente no feito é desenvolvida entre o condomínio-

consumidor e concessionária pública-fornecedora, ora recorrida.

O condomínio seria o destinatário fi nal do serviço que teria sido prestado pela 

CEDAE e faturado em seu CGC, considerando-o como ente unitário.

Diz Rizzato Nunes:

Consumidor é a pessoa jurídica, a pessoa natural e também a pessoa 

jurídica. Quanto a esta última, como a norma não faz distinção, trata-se de 

toda e qualquer pessoa jurídica, quer seja uma microempresa, quer seja 
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uma multinacional, pessoa jurídica, civil ou comercial, fundação, etc. A lei 

emprega o vergo “adquirir”, que tem de ser interpretado em seu sentido 

mais lato, de obter, seja a título oneroso ou gratuito. Porém, como se 

percebe, não se trata apenas de adquirir, mas também utilizar o produto 

ou o serviço, ainda quando quem o utiliza não o tenha adquirido. Isto é, a 

norma defi ne como consumidor tanto quem efetivamente adquire (obtém) 

o produto ou o serviço como aquele que, não o tendo adquirido, utiliza-o 

e o consome (“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Ed. 

Saraiva, 2005, 2ª ed., p. 88).

Dessa defi nição, conclui-se que a cobrança da taxa tomou como ente uno o 

condomínio, que seria o eventual consumidor daquele serviço cobrado, o que per 

se traria sua inclusão como consumidor ainda que se entendesse que serviço seria 

fruído por seus condôminos.

A valer a ratio decidendi do acórdão recorrido, ao condomínio, que represente 

o interesse coletivo dos seus condôminos, não se aplicaria o microssistema 

normativo do CDC, embora os condôminos, individualmente, possam pleitear 

a sua incidência.

Com isso, cada um dos integrantes do condomínio seria forçado a ingressar 

em juízo isoladamente para obter a tutela do CDC no lugar da tutela conjunta 

dos direitos inviduais homogêneos dos condôminos.

Ora, se o condomínio de detem legitimidade para defender os interesses 

comuns dos seus condôminos, justamente por ser constituído da comunhão dos 

seus interesses (artigo 12, inciso IX, do CPC/1973; atual artigo 75, inciso XI, 

do NCPC), não se pode restringir a tutela legal colocada à sua disposição pelo 

ordenamento jurídico.

Conforme afirmado no acórdão recorrido, o microssistema do CDC 

somente tutelaria os condôminos individualmente, não os tutelando em 

conjunto (condomínio = comunhão de interesses).

Tenho que tal interpretação vai de encontro a toda a principiologia do 

Código de Defesa do Consumidor seja no plano material (conceito amplo de 

consumidor), seja no plano processual (estímulo à tutela coletiva).

No caso dos autos, o condomínio litiga contra a construtora/incorporadora 

e a instituição fi nanceira, pretendendo a invalidade e a inefi cácia de alienação 

feita de áreas comuns e dos apartamentos de diversos adquirentes.

O referido empreendimento imobiliário, de que o condomínio recorrente 

é parte diretamente interessada, é regulado pelo regime de “patrimônio de 
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afetação”, instituído pela Lei n. 10.931, de 2004, que alterou diversas disposições 

da Lei n. 4.591/1964.

Estabeleceu-se que a afetação de unidades imobiliárias, mediante garantia 

real em operação de crédito, fi ca condicionada à destinação integral do produto 

na consecução da edifi cação do imóvel, nos termos do artigo 31-A, § 3º, da Lei 

n. 4.591/1964.

Art. 31-A - A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida 

ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação 

imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-

ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de 

afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega 

das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. (Incluído pela Lei n. 10.931, 

de 2004)

.........

§ 3º Os bens e di reitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão 

ser objeto de garantia real em operação de crédito cujo produto seja integralmente 

destinado à consecução da edificação correspondente e à entrega das unidades 

imobiliárias aos respectivos adquirentes. (Incluído pela Lei n. 10.931, de 2004)

Na origem, o processo encontra-se em fase instrutória, alegando os 

recorrentes que o ponto controvertido central da demanda situa-se em torno 

do fato de não ter sido integralmente destinado o produto da operação de 

crédito controvertida à consecução da edifi cação imobiliária, desrespeitando 

frontalmente o disposto na regra do artigo 31-A, § 3º, da Lei n. 4.591/1964, 

acima transcrita.

Ocorre que o condomínio teve seu pedido de inversão do ônus da prova 

indeferido, pois, como já aludido, não existiria relação de consumo a autorizar a 

inversão prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Alegam, como visto, fato negativo em relação à construtora/incorporadora, 

qual seja, a inexistência de destinação integral do produto do fi nanciamento na 

obra.

Aduzem que, para a produção dessa prova, seria necessária a posse da 

documentação contábil da empresa ré, bem como o acesso a informações 

bancárias sigilosas.

Esse ônus mostra-se excessivamente complexo para o condomínio 

demandante, tendo a empresa demandada plenas condições de demonstrar 
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ter utilizado integralmente o produto da operação de crédito na edifi cação em 

questão.

Merece, por isso, acolhimento a insurgência recursal.

Por fim, tanto não bastasse para acolhimento da pretensão recursal, 

mesmo que se entendesse inaplicável o Código de Defesa do Consumidor 

e seu instrumento de inversão do ônus da prova (inciso VIII do art. 6º), a 

jurisprudência desta Corte Superior já vem admitindo a distribuição dinâmica 

do ônus da prova, merecendo destaque precedente desta Colenda Turma, da 

relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, verbis:

Civil e Processo Civil. Pedido. Interpretação. Critérios. Prova. Ônus. Distribuição. 

Litigância de má fé. Cobrança de dívida já paga. Limites de incidência. Dispositivos 

legais analisados: arts. 17, 18, 125, I, 282, 286, 333, I e II, 339, 355, 358, 359, 460 e 

512 do CPC; e 1.531 do CC/1916 (940 do CC/2002).

1. (...)

7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação 

sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, 

confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus 

da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de 

produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.

(...) (REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 22.10.2013, DJe 28.10.2013) (grifei)

Essa linha jurisprudencial serviu de inspiração ao legislador processual, que 

positivou esse entendimento no novo CPC, buscando atribuir maior efetividade 

ao nosso processo civil.

Nesse sentido, preceitua o enunciado normativo do § 1º do artigo 373 do 

NCPC, verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva difi culdade de cumprir o encargo 

nos termo do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, 

poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por 

decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
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Enfi m, a novel legislação processual traz consigo uma nova sistemática de 

distribuição do ônus da prova, permitindo ao juiz, diante das peculiaridades do 

caso em julgamento, modifi car as regras gerais de atribuição do ônus probatório 

(carga dinâmica das provas).

Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial, 

determinando a inversão do ônus da prova quanto à demonstração da destinação 

integral do produto da alienação fi duciária controvertida na edifi cação em 

questão.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.591.226-SP (2016/0011714-6)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Fundo Garantidor de Creditos - FGC

Advogados: João Paulo Marcondes e outro(s) - SP078658

Otto Steiner Junior - SP045316

Recorrido: Fed dos Emp em Esta de Ser de Saude do Est de Sao Paulo

Advogados: Hermano de Moura e outro(s) - SP307650

Barbara Gonçalves Oliveira Dourado - SP316400

EMENTA

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Recurso manejado sob 

a égide do CPC/1973. Fundo Garantidor de Crédito. Valor do teto de 

garantia para clientes bancários. Observância da resolução do CMN 

vigente à época da intervenção na instituição fi nanceira pelo Banco 

Central. Data da efetiva privação do ativo fi nanceiro. Pretensão de 

recebimento da diferença em razão de nova resolução vigente à época 

da liquidação extrajudicial. Impossibilidade. Recurso provido.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos 

do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ 
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na sessão de 9.3.2016: 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.

2. Não cabe analisar, em recurso especial, os princípios contidos 

no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

porque trazem carga eminentemente constitucional.

3. Ausência de relação de consumo a justifi car a incidência do 

CDC.

4. A condição de fato para a incidência da norma que determina 

a indenização pelo Fundo Garantidor de Crédito é a indisponibilidade 

das aplicações, o que se verifi ca tanto com a liquidação quanto com a 

intervenção na instituição fi nanceira, o que ocorrer primeiro.

5. Necessidade de proteção da higidez do sistema bancário e de 

garantia do princípio constitucional da igualdade entre os depositantes 

do Banco BVA.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em conhecer do recurso especial e em dar -lhe 

provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Dr(a). Sergio Nassif Najem Filho, pela parte recorrida: Fed dos Emp em 

Esta de Ser de Saude do Est de Sao Paulo.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 7.11.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: O Banco BVA (BVA) teve sua intervenção 

decretada aos 19 de outubro de 2012 quando vigorava a Resolução n. 

4.087/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que previa, quanto 

ao valor garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FUNDO), o teto de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais). Como o regime especial não foi capaz de sanar os 

problemas do BVA, foi-lhe decretada a liquidação aos 19 de junho de 2013.

Ocorre que, entre esses dois marcos temporais, sobreveio a Resolução 

CMN n. 4.222/2013, que aumentou o teto do valor garantido pelo FUNDO 

para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Passou-se, então, a 

questionar quais desses tetos seria aplicável aos poupadores/aplicadores do BVA.

A Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 

Estado de São Paulo (FEDERAÇÃO) promoveu a demanda de que se origina 

este recurso especial forte na tese de que faria jus a R$ 250.000,00 (duzentos 

mil reais), na medida em que teria pleiteado e recebido a sua indenização 

quando já vigente a Resolução CMN n. 4.222/2013.

O FUNDO contestou a demanda, defendendo que o fato gerador 

do pagamento da garantia é a ocorrência da intervenção, sendo aplicável a 

Resolução CMN n. 4.087/2012, a primeira (e-STJ, fl s. 185/206). Insistiu, pois, 

na adequação do pagamento efetuado, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A sentença considerou a pretensão descabida (e-STJ, fl s. 387/392).

A FEDERAÇÃO apelou, insistindo na tese de que faria jus aos R$ 

250.000,00 anteriormente mencionados (e-STJ, fl s. 324/358). A apelação foi 

provida pelo Tribunal de Justiça bandeirante, em acórdão que recebeu a seguinte 

ementa:

Apelação. Ação de cobrança. Liquidação do Banco BVA S/A. Créditos garantidos 

pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Prazo do edital que previa a habilitação 

para o pagamento que abrangeu o período entre 4.3.2013 a 23.5.2013, ocasião 

em que sobreveio a nova resolução, prevendo novo valor de R$ 250.000,00. 

Pretensão da apelante acolhida para pagamento do valor remanescente, tendo 

como teto o valor de R$ 250.000,00, previsto na Resolução n. 4.222/2013, em 

vigor na época da liquidação. Sentença reformada. Recurso provido (e-STJ, fl . 388).

Entendeu-se que a nova resolução não impede o aumento do teto para os 

depósitos anteriores a ela, na medida em que sua vigência não atinge somente eventos 

ocorridos após 23.5.2013 (e-STJ, fl . 391). Aplicou-se, portanto, retroativamente o 
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teto indenizatório previsto na Resolução CMN n. 4.222/2013, por se entender 

que tanto a intervenção quanto a liquidação da instituição bancária ensejariam a 

obrigação do FUNDO de indenizar, podendo o benefi ciário optar por requerer 

a reparação em qualquer desses momentos.

Inconformado com tal alteração, o FUNDO interpôs recurso especial, 

com fundamento na alínea a do art. 105, III, da CF, apontando ofensa aos arts. 

6º da LINDB; 9º da Lei n. 4.595/1964 (Lei da Reforma Bancária); e, 3º da 

Resolução CMN n. 4.087/2012. Alegou que (1) a indenização aos depositantes 

e aplicadores do BVA deve ser limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por 

força da Resolução CMN n. 4.087/2012, vigente à época da intervenção, e que 

a Resolução CMN n. 4.222/2013, que majorou o valor para R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), somente foi editada aos 13.5.2013, cerca 

de seis meses após o início do regime excepcional, não sendo possível sua 

retroação para atingir atos anteriores à sua vigência, como entendeu o acórdão 

local; (2) o pagamento da garantia foi efetuado de forma escalonada, única e 

exclusivamente em razão de uma estratégia logística, mas todos os depositantes 

e aplicadores do BVA foram indenizados até o limite de R$ 70.000,00 (setenta 

mil reais), independentemente da data do pagamento, exatamente nos termos da 

Resolução CMN n. 4.087/2012, vigente à época da intervenção; e, (3) eventuais 

diferenças entre o teto da garantia à época da intervenção e o montante das 

aplicações mantidas pela FEDERAÇÃO devem ser pleiteadas no próprio BVA, 

mediante habilitação de seu respectivo crédito.

Foi simultaneamente interposto recurso extraordinário (e-STJ, fls. 

422/450).

Em contrarrazões, a FEDERAÇÃO defendeu as seguintes teses: (1) 

a indenização deveria ter se dado pelo teto de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), tendo em vista a alteração do limite de cobertura do 

FUNDO no curso do processo de intervenção do BVA (Resolução CMN n. 

4.222/2013); (2) tanto o requerimento, quanto o pagamento da garantia se 

deram quando já vigente o novo teto, que deve, portanto, prevalecer; (3) o STJ 

seria incompetente para a apreciação da matéria, na medida em que supostas 

ofensas à LINDB têm feições constitucionais, devendo ser aplicado o CDC ao 

caso concreto, pois seu investimento no BVA era feito mediante operação na 

qual fi gurava como consumidor (e-STJ, fl s. 454/478).

Foi negativo o juízo de admissibilidade recursal, levando o FUNDO 

a interpor agravo em recurso especial, que, contrariado, foi provido 
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monocraticamente, para apreciação do recurso especial (e-STJ, fl s. 503, 507/532, 

556/564 e 582/583).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou parecer 

pelo não provimento do recurso, resumindo-o nos seguintes termos:

Recurso especial. Supostas violações ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro e ao art. 9º da Lei n. 4.595/1964. Falta de prequestionamento. 

Resolução. Impossibilidade de apreciação do respectivo conteúdo no âmbito do 

apelo especial. Fundo garantidor. Ampliação de cobertura. Entendimento do TJ/

SP que merece ser mantido. Desprovimento do recurso especial.

1. Inviável o apelo quanto às supostas contrariedades ao art. 6º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiros e ao art. 9º da Lei n. 4.595/1964. 

Dispositivos que não foram submetidos ao requisito do prequestionamento, 

atraindo a previsão dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal.

2. Cumpre destacar, de outro giro, que, segundo entendimento pacifi cado, 

“Ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso especial, mesmo que 

indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias, regimentos 

internos, regulamentos, etc., por não se enquadrarem no conceito de ‘tratado ou 

lei federal’ constante no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 

939.911/SP – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão – Órgão Julgador: Quarta 

Turma – Publicação: DJe 21.9.2016.)

3. Por fi m, mesmo que porventura superados tais aspectos, melhor sorte não 

restaria ao recorrente. Com efeito, consentâneas as considerações do juízo a quo 

no sentido de que, muito embora a intervenção do Banco BVA S/A tenha ocorrido 

na vigência da Resolução n. 4.087/2012, inexiste legítima motivação para se 

excluir a aplicação, na hipótese, dos autos, da ampliação dos limites de cobertura 

trazida pela Resolução n. 4.222/2013. Requerimento de depósito suplementar 

realizado na vigência desta última Resolução e dentro do prazo para pagamento 

estabelecido em edital específi co mencionado pelo acórdão recorrido.

4. Desprovimento do recurso especial (e-STJ, fl . 590).

Veio aos autos petição do FUNDO no qual se noticia que o Tribunal de 

Justiça de São Paulo admitiu, quanto ao tema aqui tratado, a instauração de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 976 e 

seguintes do NCPC, suspendendo os processos em tramitação na área de sua 

competência (e-STJ, fl s. 596/635). Naqueles autos, o Banco Central do Brasil, 

autarquia responsável pela supervisão do Sistema Financeiro Nacional, se 

manifestou a respeito da celeuma, em parecer que recebeu a seguinte ementa:
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Majoração do limite máximo da garantia em período entre a decretação da 

intervenção do Banco BVS S.A. e a sua liquidação extrajudicial. Criação, fi nalidade 

e limites do seguro depósito. Natureza da garantia prestada pelo FGC. Prevenção 

de crises bancárias, manutenção da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional 

e proteção dos depositantes e investidores, nos estritos limites estabelecidos pela 

regulamentação em vigor. Limites à atuação do Fundo Garantidor de Créditos. 

Risco moral. Aumento do spread bancário e do custo do crédito. Inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações entre o FGC e os clientes 

bancários. Confl ito de leis no tempo. Tempus Regit Actum. Deve ser reconhecida 

como norma aplicável, para fi ns de defi nição do limite de valor da cobertura 

incidente, a Resolução n. 4.087 de 24 de maio de 2012, vigente ao tempo da 

decretação do regime especial de intervenção. Marco temporal do fato gerador 

do direito à indenização (e-STJ, fl . 616).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso somente em parte 

pode ser conhecido, nela merecendo ser provido.

De início, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto, 

ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do 

STJ na Sessão de 9.3.2016:

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.

O fato de o Tribunal paulista ter instaurado Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas, nos termos dos arts. 976 e seguintes do NCPC, em 

nada afeta a possibilidade de julgamento deste recurso especial. Ao contrário, 

recomenda que esta Turma se manifeste a seu respeito com celeridade, visando 

a uniformização da jurisprudência pátria, a segurança jurídica e a igualdade de 

tratamento entre os antigos clientes do BVA.

Conforme já constou do relatório, a FEDERAÇÃO promoveu contra 

o FUNDO a demanda de que se origina este recurso especial forte na tese 

de que faria jus a R$ 250.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização 
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pela intervenção no BVA onde era poupadora, na medida em que a norma 

que regulamenta a atuação do requerido teria sido alterada no curso do regime 

extraordinário determinado pelo Banco Central, aliado ao fato de que o pleito 

de recebimento da garantia teria sido efetuado quando já vigente a Resolução 

CMN n. 4.222/2013.

A sentença considerou a pretensão descabida, reconhecendo a higidez da 

indenização realizada com fundamento na Resolução CMN n. 4.087/2012, que 

limitava o ressarcimento a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). O entendimento 

foi revisto pelo Tribunal de Justiça bandeirante, que, no julgamento da apelação, 

considerou cabível a incidência da norma superveniente, que majorou o teto 

indenizatório.

É contra esse acórdão que se volta este recurso especial em que se alegou 

ofensa aos arts. 6º da LINDB; 9º da Lei n. 4.595/1964 (Lei da Reforma 

Bancária); e, 3º da Resolução CMN n. 4.087/2012. O FUNDO insistiu na 

limitação da indenização a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

No que tange à alegação de violação do art. 6º, da LINDB, o recurso 

não comporta conhecimento. A despeito de serem previstos em norma 

infraconstitucional, os institutos da coisa julgada, do direito adquirido e do ato 

jurídico perfeito são de matriz constitucional, razão pela qual não se prestam de 

parâmetro de controle em recurso especial. Nesse sentido:

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

de saúde. Contrato de trato sucessivo. Alteração de mensalidade. Faixa etária. 

Estatuto do Idoso. Reajuste abusivo. Reexame. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ. 

Alegada violação ao art. 6º da LICC. Instituto de natureza constitucional. Agravo 

regimental improvido.

[...]

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior acerca da inviabilidade do 

“conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6º da LINDB, uma vez que 

os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato 

jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, 

são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/1988)” 

(AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12.6.2014).

[...]

(AgRg no AREsp 834.749/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, j. 10.5.2016, DJe 17.5.2016 – sem destaque no original)

Agravos regimentais no agravo em recurso especial. Processual Civil e 

Bancário. Primeiro recurso: capitalização mensal de juros. Tarifas de Abertura de 
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Crédito e de Emissão de Carnê (TAC/TEC). Afastamento da mora. Ausência de 

prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Alegação de prequestionamento 

implícito. Não confi gurada. Alegação de ofensa ao art. 6º da LINDB (antiga LICC). 

Matéria de índole constitucional. Competência do STF. Honorários advocatícios. 

Grau de sucumbência. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 

Precedentes. Agravo regimental não provido. Segundo recurso: preclusão 

consumativa. Não conhecimento.

[...]

2. A matéria de que trata o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil) tem índole nitidamente 

constitucional, razão pela qual sua apreciação desborda dos limites normativos do 

recurso especial.

[...]

(AgRg no AREsp 814.548/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 

18.2.2016, DJe 2.3.2016 – sem destaques no original)

E ainda: AgRg no REsp 1.424.753/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, j. 1º.1.2015, DJe 11.12.2015; AgRg no REsp 

1.107.979/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.6.2016, DJe 

24.6.2016; AgInt no AREsp 862.012/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, j. 9.8.2016, DJe 8.9.2016.

Isso porque se compreende que a norma constitucional é hierarquicamente 

superior ao dispositivo de lei, e consequentemente, o abarca. Veja-se:

Processo Civil. Recurso especial. Principio constitucional reproduzido em 

norma legal. A norma constitucional absorve o artigo de lei que a reproduz, atraindo 

a questão resultante da aplicação deste para o âmbito do recurso extraordinario 

perante o STF. Recurso especial não conhecido.

(REsp 79.015/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, j. 25.9.1997, DJ 

13.10.1997, p. 51.555 – sem destaque no original)

No mais, o recurso é viável. Não há que se falar em ausência de 

prequestionamento do art. 9º da Lei n. 4.595/1964, na medida em que, a 

despeito da ausência de menção expressa ao dispositivo legal, houve discussão 

acerca do momento da incidência da norma regente da indenização.

Além disso, as resoluções aqui aplicadas, emitidas pelo CMN, têm força 

de lei, sendo da competência desta Corte interpretar o direito federal. Não se 

pode negar às resoluções do CMN a qualidade de direito federal, visto que 

constituem norma geral e abstrata que inova no ordenamento jurídico. São, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

500

portanto, fonte de direito, gerando obrigações para os que a elas se submetem; 

são lei em sentido material. Vale pontuar que as resoluções do CMN não se 

ligam a nenhuma outra norma de natureza infralegal.

Isso porque, nos termos do art. 9º da Lei n. 4.595/1964, o CMN expede 

normas sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias 

nacionais. Convém registrar que, conforme precedente desta Corte fi rmado 

em recurso especial repetitivo, a Lei n. 4.595/1964 foi recepcionada pelo 

ordenamento constitucional em vigor como lei complementar. Confi ra-se:

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária. Comissão de permanência. Compensação/

repetição simples do indébito. Recursos repetitivos. Tarifas bancárias. TAC 

e TEC. Expressa previsão contratual. Cobrança. Legitimidade. Precedentes. 

Financiamento do IOF. Possibilidade.

[...]

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei n. 4.595/1964, recebida pela Constituição 

como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre 

taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do 

Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

[...]

(REsp 1.255.573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 

28.8.2013, DJe 24.10.2013)

Passa-se, pois, ao julgamento do recurso que, como já mencionado, merece 

provimento.

Tomo de empréstimo, do parecer oferecido pelo Banco Central do Brasil, 

o seguinte histórico que justifi ca a criação, a fi nalidade e os limites do FUNDO:

Faz-se necessária a explicitação dos motivos que legitimaram a criação do 

seguro de depósitos e das finalidades das garantias por ele prestadas, bem 

como a exposição dos propósitos que justifi caram os limites estabelecidos pela 

regulamentação para a proteção oferecida.

Em 1930, uma sucessão de quebras de bancos nos Estados Unidos espalhou 

medo entre os depositantes e gerou ondas de corridas bancárias nos anos 

seguintes [...] A confi ança do público no sistema bancário norte-americano era 

muito pequena e os estados chegavam a decretar feriados bancários para evitar 

saques. Em março de 1933, metade dos estados havia decretado feriados do tipo. 

[...] O sistema bancário norte-americano havia colapsado.
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Em meio à enorme crise de confi ança, pós-crise de 1929, se deu a criação do 

seguro de depósitos pelo Banking Act, de 1933, conhecido como Glass-Steagall 

Act. [...]

Através desse incentivo, pretendia-se recuperar a confiança do público 

mediante o oferecimento aos depositantes de um benefício não extensível a 

outros setores da economia. A experiência norte-americana foi tão bem-sucedida 

que, em setembro de 2008, apenas dois países com representação no Comitê de 

Mercados Financeiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), Austrália e Nova Zelândia, não tinham alguma cobertura do 

tipo. [...]

No Brasil, a instituição dessa rede de proteção, ocorrida em 1995, em meio à 

crise bancária instalada após o advento do chamado “Plano Real”, com a quebra 

de grandes instituições financeiras [...] também esteve diretamente relacionada 

à prevenção de crises. Ela foi parte da reestruturação do Sistema Financeiro 

Nacional, que visava acomodar mudanças na operação das instituições fi nanceiras, 

decorrentes do fi m do período de elevada infl ação. Ao mesmo tempo, ela auxiliou na 

dissipação de instabilidades geradas no sistema bancário do País pela crise ocorrida 

no México em 1994. Ainda em 1995, a Argentina, também afetada pela crise 

mexicana, instituiu seguro de depósitos. [...] o seu objetivo principal foi evitar 

corridas bancárias.

A perspectiva histórica demonstra, portanto, que o principal papel das 

instituições operadoras do seguro de depósitos e a do próprio instituto seria o de 

sustentar a confi ança no sistema fi nanceiro e contribuir para evitar, ou minimizar, 

as crises bancárias. Tal conclusão se confi rma pela análise de peculiares aspectos 

da atividade de intermediação fi nanceira, levada a cabo por bancos comerciais 

e instituições fi nanceiras com características semelhantes, que sói envolver a 

captação de depósitos a vista, ou a curto prazo, especialmente ao descasamento 

de prazos entre as obrigações constantes no ativo e no passivo dessas instituições 

fi nanceiras, a causar a instabilidade do sistema bancário, que se busca neutralizar 

por meio da garantia oferecida pelo FGC.

[...]

O descasamento de prazos expõe os bancos [...] Como eles mantêm em suas 

reservas apenas fração dos depósitos recebidos, não tendo fundos à disposição 

para pagar a todos os depositantes de uma só vez, se parte substancial dos 

clientes decidir sacar recursos de sua titularidade, simultaneamente, o banco 

precisará liquidar ativos a preços inferiores ao seu valor de face e isso o tornaria 

insolvente e ameaçaria os interesses dos outros depositantes, que não tentassem 

obter imediato o resgate de seus depósitos. É dizer, a circulação de más notícias 

sobre a saúde de um banco pode levar os depositantes a concluir que apenas os 

que primeiro forem às agências conseguirão receber seus créditos – enquanto 

eles receberiam tudo, os últimos não fariam jus a nada.
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Dessa forma, [...] mesmo bancos solventes podem quebrar, uma vez que a própria 

corrida bancária alimenta a bancarrota [...] A ideia de que a atuação coletiva dos 

depositantes pode causar a quebra de bancos solventes, com efeitos indesejáveis para 

toda a economia, justifi ca tratamento especial para essas espécies de instituições 

fi nanceiras, o qual se materializa, especialmente, pelo seguro de depósitos [que] [...] 

facilita a captação de cientes e, assim, de recursos – alguém terá miais incentivos 

para contratar um depósito se tiver a segurança de que os valores aplicados 

estarão garantidos, ao menos até certo limite (e-STJ, fl s. 619/622).

Vale relembrar que 1994 foi um importante marco na história econômica 

brasileira, pois, após décadas de infl ação persistente e de um conjunto de planos 

de estabilização infrutíferos, implantou-se o plano Real, que teve resultados 

efetivos. O custo desse ajuste sobre o setor bancário foi, entretanto, drástico e 

se evidenciou já ao fi nal de 1994, quando se viu a liquidação de sete bancos e a 

quebra de um outro (o Banco Nacional, que era um grande banco de varejo). O 

setor bancário, que respondia em 1993 por 15,61% do PIB nacional, encolheu 

sua participação para meros 6,79% em 1995 (fonte: Banco Central do Brasil).

Portanto, mais do que nunca, havia necessidade premente de um maior 

fortalecimento do Sistema Bancário e da estabilidade econômica recém 

alcançada. Para isso, criou-se, em 1995, o FUNDO como um sistema de 

garantia de depositantes e aplicadores.

Com a criação do FUNDO, foram ampliados tanto o valor, como os 

tipos de depósitos segurados, estabelecendo-se um sistema mais complexo, 

fi nanciado com recursos do próprio sistema. A busca pela proteção do sistema 

bancário nacional foi mais do que justifi cável, porquanto uma crise bancária 

pode ser comparada a um vendaval: suas consequências são imprevisíveis sobre 

a economia das famílias e das empresas e, a largo modo, sobre o próprio país, 

fazendo inclusive com que os titulares de ativos fi nanceiros fujam do sistema 

fi nanceiro nacional e se refugiem em outras economias, a fi m de preservarem 

seu patrimônio.

Perceba-se que o FUNDO foi criado como entidade privada, sem 

fi ns lucrativos. Destina-se a administrar mecanismos de proteção a titulares 

de créditos em instituições financeiras, nas situações de (a) decretação da 

intervenção ou da liquidação extrajudicial da instituição associada; e, (b) 

reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de insolvência da 

instituição associada. Até então, os únicos contratos de depósito segurados 

eram aqueles vinculados à caderneta de poupança, garantidos até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), através do Fundo de Garantia dos Depósitos e Letras 
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Imobiliárias - FGDLI. As demais captações não possuíam garantia formal, 

dependendo dos métodos adotados pelo Banco Central do Brasil, caso a caso.

O FUNDO não é uma instituição fi nanceira!

Por definição legal, consideram-se instituições f inanceiras [...] as pessoas 

jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a 

coleta, intermediação ou aplicação de recursos fi nanceiros próprios ou de terceiros [...] 

e a custódia de valor de propriedade de terceiros (art. 17 da Lei n. 4.595/1964). 

Nenhuma dessas atividades é exercida pelo FUNDO.

Nos termos dos arts. 1º e 2º do Anexo I à Resolução CMN n. 2.211/1995, 

o FUNDO é uma associação civil sem fi ns lucrativos, que presta garantia de 

créditos. O seu custeio é feito não com recursos de terceiros, como fazem as 

instituições fi nanceiras, mas, sim, por contribuições das próprias instituições 

fi nanceiras que compõem o sistema.

Elas devem destinar, mensalmente, 0,0125% (cento e vinte e cinco décimos 

de milésimos por cento) do montante nelas depositado ao FUNDO, que 

indenizará os poupadores em caso de intervenção, liquidação extrajudicial 

ou falência da instituição (art. 2º da Resolução CMN n. 2.211/1995, com a 

redação que lhe deu a Resolução CMN n. 4.469/2016, e art. 2º, I, do Anexo I, à 

Resolução CMN n. 2.211/1995). É um percentual que as instituições fi nanceiras 

reservam para a constituição da garantia a ser prestada pelo FUNDO.

Perceba-se que, ao contrário do que acontece com as instituições 

fi nanceiras, a fi nalidade do FUNDO não é “trabalhar” com o dinheiro a ele 

destinado. Quando se deposita ou se aplica numerário em uma instituição 

fi nanceira, imagina-se que ela o custodie e o multiplique. O montante jamais 

deixa de ser do aplicador. Em outras palavras, a instituição fi nanceira age como 

intermediadora.

A atuação do FUNDO não é essa. Ele recolhe valores das instituições 

fi nanceiras e se torna titular desse montante, que posteriormente usará para 

indenizar os poupadores/depositantes dessas instituições fi nanceiras em caso de 

intervenção, liquidação, ou falência.

Sobre a natureza jurídica do FUNDO, esta Turma já teve oportunidade de 

se manifestar em acórdão da lavra no Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 

que foi reconhecido que ele integra uma rede de proteção bancária instituída 

pelo BACEN na década de 1990 para a garantia do equilíbrio e da estabilidade 

do sistema financeiro, e por isso funciona como um seguro de depósitos. 
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Estabeleceu-se, ainda, no referido julgamento, que o FUNDO indenizará 

os poupadores exclusivamente nos termos dos Regulamentos que o regem. 

Confi ra-se o precedente:

Recurso especial. Direito Bancário. Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 

Investimentos em CDB efetuados por entidade fechada de previdência 

complementar no Banco Santos S/A. Falência. Limitação da cobertura em 

conformidade com o regulamento do FGC aprovado pelo CMN. Impossibilidade 

de extensão da garantia a cada um dos participantes do fundo de previdência. 

Investidor institucional. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência.

[...]

2. O Fundo Garantidor de Créditos, entidade privada sem fins lucrativos, com 

criação autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, tem por fi nalidade proteger 

titulares de créditos contra instituições fi nanceiras a ele associadas, prestando aos 

pequenos investidores suporte fi nanceiro mediante as contribuições que reúne dos 

integrantes do sistema.

3. O FGC integra uma rede de proteção bancária para a garantia do equilíbrio do 

sistema, atuando como um seguro de depósitos dos pequenos investidores.

4. Estabelecido no regulamento do FGC que as entidades investidoras, como 

a demandante, terão o total dos seus investimentos salvaguardados até o limite 

de vinte mil reais (R$ 20.000,00), a pulverização dessa garantia a cada um dos 

participantes do plano de previdência, além de afrontar o regulamento, pode 

conduzir ao indesejável desequilíbrio do fundo, comprometendo os seus fi ns 

institucionais.

[...]

6. Recurso especial do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) provido, julgando-se 

prejudicado o recurso especial da fundação demandante.

(REsp 1.453.957/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

2.6.2015, DJe 26.6.2015 – sem destaques no original)

Assim, como o FUNDO não pode ser tido por instituição fi nanceira 

nem mesmo por equiparação, é incabível a aplicação, ao caso dos autos, do 

entendimento da Súmula n. 297 do STJ, segundo a qual o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições fi nanceiras.

Ademais, a relação jurídica existente entre o FUNDO e aquele poupador 

por ele indenizado em caso de liquidação, intervenção ou falência de instituição 

fi nanceira não é uma relação de consumo.

BRUNO MIRAGEM esclarece, a respeito da relação de consumo:
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É preciso referir que, de acordo com a técnica legislativa adotada no direito 

brasileiro, não existe no CDC uma defi nição específi ca sobre o que seja a relação 

de consumo. Optou o legislador nacional por conceituar os sujeitos da relação, 

consumidor e fornecedor, assim como seu objeto, produto ou serviço. No caso, 

são considerados conceitos relacionais e dependentes. Só existirá um consumidor 

se também existir um fornecedor, bem como um produto ou serviço. Os conceitos em 

questão não se sustentam em si mesmos, nem podem ser tomados isoladamente. 

Ao contrário, as defi nições dão dependentes umas das outras, devendo estar 

presentes para ensejar a aplicação do CDC (Curso de Direito do Consumidor. 5ª 

Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 143/144 – sem destaque no original).

Conforme se demonstrará, nem bem o FUNDO poderá ser considerado 

fornecedor, nem bem a indenização por ele destinada aos poupadores pode ser 

tida por objeto de uma relação consumerista. Ou seja, não há nem fornecedor e 

nem sequer produto ou serviço.

A indenização obviamente não é um produto (que deve ser compreendido 

como um bem). Também não pode ser considerada um serviço, porque é da 

essência do serviço a remuneração. A própria norma o exige:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa físi ca ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou  imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade for necida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (sem destaques 

no original).

JOSÉ GERALDO DE BRITO FILOMENO qualifica serviço nos 

seguintes termos:

Conforme verificado no item anterior, e no magistério de Philip Kotler, os 

serviços podem ser considerados como “atividades, benefícios ou satisfações que 

são oferecidos à venda (exemplos: corte de cabelo, consertos)” (Código Brasileiro 

de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Volume 

II, Direito Material. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 52/53 – sem destaque 

no original).

A Segunda Seção desta Corte já teve oportunidade de afastar o caráter 

consumerista de relação em que não se tinha fi nalidade lucrativa. Confi ra-se:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

506

Recurso especial. Assistência privada à saúde. Planos de saúde de autogestão. 

Forma peculiar de constituição e administração. Produto não oferecido ao 

mercado de consumo. Inexistência de fi nalidade lucrativa. Relação de consumo não 

confi gurada. Não incidência do CDC.

1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de 

autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem fi nalidades lucrativas que, 

vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à 

saúde com exclusividade para um público determinado de benefi ciários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, 

sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de 

associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos fi rmados com 

empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de 

saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de 

consumo.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.285.483/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 

22.6.2016, DJe 16.8.2016 - sem destaques no original).

E o FUNDO, associação civil sem fi ns lucrativos, não percebe nenhuma 

remuneração daquele que indeniza. O seu custeio, relembre-se, se dá pelas 

contribuições das instituições fi nanceiras.

Assim, falta objeto à relação jurídica existente entre poupador/aplicador 

e ele, o que permitiria qualifi cá-lo como consumidor. E se não há produto ou 

serviço, não há relação de consumo, como esclarecido acima.

Ademais, o FUNDO não pode ser tido como fornecedor. Ainda que sua 

atuação culmine numa proteção do poupador, sua maior fi nalidade é a proteção 

do sistema, garantindo-lhe confi abilidade.

Novamente vale o socorro às lições de JOSÉ GERALDO DE BRITO 

FILOMENO, que esclarece que a relação de consumo destina-se ao atendimento 

de necessidade privada do consumidor, registrando essa característica como 

essencial à caracterização da relação como consumerista. Confi ra-se:

Pode-se [...] inferir que toda relação de consumo: a) envolve basicamente 

duas partes bem defi nidas: de um lado, o adquirente de um produto ou serviço 

(“consumidor”), e, de outro, o fornecedor ou vendedor de um produto ou serviço 

(“produtor/fornecedor”); b) tal relação destina-se à satisfação de uma necessidade 

privada do consumidor; c) o consumidor, não dispondo, por si só, de controle sobre 
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a produção de bens de consumo ou prestação de serviços que lhe são destinados, 

arrisca-se a submeter-se ao poder e condições dos produtores daqueles mesmos 

bens e serviços (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado 

pelos Autores do Anteprojeto. Volume II, Direito Material.10ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 26 – sem destaque no original).

Como mencionado, a atuação do FUNDO preza, prioritariamente, pela 

manutenção do sistema, garantindo-lhe confi abilidade, o que também exclui da 

relação existente entre ele e o indenizado o caráter consumerista.

O CDC é, portanto, inaplicável ao caso dos autos, de modo que não há 

que se cogitar de fazer prevalecer a interpretação que seja mais favorável ao 

poupador/aplicador.

Deve prevalecer a norma existente ao tempo em que decretada a 

intervenção no BVA, ou seja, a Resolução CMN n. 4.087/2012, que estabelecia 

o teto indenizatório em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O art. 2º, do Anexo I à Resolução CMN n. 2.211/1995, estipula que o 

FUNDO garantirá os poupadores das instituições fi nanceiras a ele vinculadas 

em caso de intervenção, liquidação extrajudicial, ou falência. Confi ra-se:

Art. 2º - O FGC tem por objeto prestar garantia de créditos contra instituições 

dele participantes, nas hipóteses de:

I - decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de 

instituição;

É preciso ter em mente que a liquidação de uma instituição fi nanceira 

não tem na intervenção uma fase necessária. Constatada a iminência ou a 

inevitabilidade de insolvência de alguma instituição fi nanceira, o Banco Central 

deverá atuar e escolher qual o caminho mais adequado para a decretação do 

regime de intervenção, de liquidação extrajudicial ou de administração especial 

temporária pelo Banco Central.

Com relação ao BVA, houve, inicialmente, a intervenção, que é prevista 

na Lei n. 6.024/1974 como medida administrativa de caráter cautelar que 

objetiva evitar o agravamento das irregularidades cometidas ou da situação de 

risco patrimonial capaz de prejudicar os seus credores. Na verdade, como o 

intuito é sempre a preservação do sistema, a fi nalidade maior da intervenção é 

o saneamento da instituição bancária, em analogia ao que a recuperação judicial 

representa para as empresas.
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O Banco Central nomeia o interventor que assume a gestão direta da 

instituição, suspendendo as suas atividades normais, destituindo seus diretores e 

produzindo efeitos desde a sua decretação. A Lei n. 6.024/1974, ao disciplinar a 

matéria, traz em seu art. 6º os efeitos da intervenção. Confi ra-se:

Art. 6º - A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes efeitos:

a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas;

b) suspensão da fl uência do prazo das obrigações vincendas anteriormente 

contraídas;

c) inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de sua decretação.

A condição de fato para a incidência da norma que determina a indenização 

é a indisponibilidade da aplicação fi nanceira, o que se verifi ca tanto com a 

liquidação quanto com a intervenção. Assim, a Resolução deve ser interpretada 

no sentido de que o FUNDO indenizará o poupador/aplicador nas hipóteses de 

intervenção ou liquidação, a que ocorrer primeiro.

Reitere-se: na intervenção, não há mais disponibilidade fi nanceira, já não 

pode mais o poupador/aplicador ter acesso ao seu dinheiro. Em outras palavras, 

ali nasceu o direito de acionar o FUNDO.

Pleitear ou não indenização ao FUNDO confi gura direito potestativo 

do poupador/aplicador. O fato de a FEDERAÇÃO não ter buscado a sua 

indenização imediatamente após a decretação da intervenção no BVA não 

altera o momento em que sua aplicação se tornou indisponível. Ou seja, foi a 

intervenção que gerou a obrigação de indenizar do FUNDO e não o momento 

em que pleiteado o pagamento da garantia.

E não poderia ser diferente.

Se acolhida a pretensão da FEDERAÇÃO, criar-se-ia uma situação 

esdrúxula, pois surgiriam duas categorias de clientes: os que já receberam 

corretamente a garantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) - teto vigente à 

época da privação de sua liquidez (ato jurídico perfeito) e daqueles, como a 

autora, que esperaram, embora convocados, e pretendem auferir vantagem 

pela superveniência da Resolução CMN n. 4.222/2013, o que evidentemente 

macularia o princípio constitucional da igualdade, sem razão nenhuma que 

justifi que a diferenciação.

Ademais, o aumento de despesas do FUNDO, sem a correspondente 

adequação da fonte de custeio, sacrifi ca seu patrimônio em prejuízo da sua 
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primordial fi nalidade social. O suporte fi nanceiro prestado pelo FUNDO não é 

ilimitado, estando relacionado aos estritos limites determinados pelas resoluções 

e regulamentos editados pelo CMN, de acordo com a Lei n. 4.595/1964. Tal 

limitação dá-se justamente com vistas a garantir a consecução do objetivo 

para o qual o FUNDO foi criado, de forma que qualquer investidor possa ser 

ressarcido ao menos em parte, minorando o seu prejuízo.

A imposição de alargamento indevido da garantia ofertada, alcançando 

situações pretéritas, poderia fragilizar o sistema criado para tutelar e atrair 

pequenos investidores, assegurá-los contra eventuais instituições fi nanceiras 

insolventes e, assim, promover a segurança do Sistema Financeiro Nacional. O 

FUNDO, como garantidor que é, tem, pois, natureza protetiva e social.

No ensinamento de BRUNO MIRAGEM:

[o FGC] visa garantir a restituição dos valores de depósitos dos clientes, 

na hipótese de crise de liquidez da instituição financeira. É decisiva para a 

preservação da confiança no sistema bancário, evitando especialmente a 

corrida bancária para saques por correntistas em vista de quaisquer suspeitas 

ou informações, verídicas ou não, sobre as dificuldades de liquidez de uma 

determinada instituição fi nanceira, a defi nição de mecanismos de proteção aos 

depositantes e garantia de restituição de créditos. Em especial dos pequenos 

poupadores, aos quais eventuais obstáculos à restituição dos depósitos podem 

ter consequências mais graves (Direito Bancário. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013. p. 527/528).

Prejuízos ao FUNDO, portanto, colocam em risco o próprio sistema 

bancário nacional, pois afetam-lhe a saúde e a confi abilidade.

Dessarte, o termo a quo, no caso concreto, deverá se dar em observância da 

norma regulamentar em vigência à época do decreto interventivo (tempus regit 

actum).

Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso especial para 

restabelecer a sentença.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa 

(arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º) e honorários recursais (art. 85, § 11).

Comunique-se o Tribunal de Justiça de São Paulo, na pessoa do 

Desembargador Relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas lá 

instaurado, acerca do resultado deste recurso especial (e-STJ, fl s. 602/614).
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RECURSO ESPECIAL N. 1.626.020-SP (2016/0001016-6)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Previdência Usiminas

Advogado: Sérgio Luiz Akaoui Marcondes e outro(s) - SP040922

Recorrido: Ormindo Lage

Recorrido: Adolfo Oliveira Nascimento

Recorrido: Helvecio Siqueira Silva

Recorrido: Nedio da Silva Lima

Advogado: Alexandre do Amaral Santos - SP183521

EMENTA

Recurso especial. Civil. Previdência privada. Prescrição e 

transação extrajudicial. Falta de prequestionamento. Súmulas 282 

e 356/STF. Assistido. Valores recebidos indevidamente. Norma 

do regulamento. Má aplicação. Erro da entidade de previdência 

complementar. Correção do ato. Devolução das verbas. Desnecessidade. 

Caráter alimentar. Boa-fé do benefi ciário. Aparência de legalidade e 

defi nitividade do pagamento.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o pagamento a maior 

realizado pelo ente de previdência privada, seja por exclusiva inércia, 

seja por erro na interpretação e na aplicação de ato normativo, 

enseja o desconto das diferenças nas parcelas vincendas do benefício 

previdenciário complementar do assistido.

2. Apesar de os regimes normativos das entidades abertas e 

fechadas de previdência complementar e da Previdência Social 

diferirem entre si, possuindo cada qual especifi cidades intrínsecas 

e autonomia em relação à outra, o mesmo raciocínio quanto à não 

restituição das verbas recebidas de boa-fé pelo segurado ou pensionista 

e com aparência de defi nitividade deve ser aplicado, a harmonizar os 

sistemas.

3. Não só os pagamentos dos benefícios da previdência pública 

mas também os da previdência privada devem reger-se pelo postulado 
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da boa-fé objetiva. Logo, se restar confi gurada a defi nitividade putativa 

das verbas de natureza alimentar recebidas pelo assistido, que, ao invés 

de ter dado causa ou ter contribuído para o equívoco cometido pelo 

ente de previdência complementar, permaneceu de boa-fé, torna-se 

imperioso o reconhecimento da incorporação da quantia em seu 

patrimônio, a afastar a pretensa repetição de indébito ou a alegação de 

enriquecimento ilícito.

4. Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos 

indevidamente pela entidade de previdência complementar em 

razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma 

do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa 

expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo 

o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto 

previdenciária.

5. Hipótese diversa é daqueles casos envolvendo a devolução 

de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos 

por força de tutela antecipada posteriormente revogada, pois, nessas 

situações, prevalecem a reversibilidade da medida antecipatória, 

a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do 

enriquecimento sem causa.

6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro 

(Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília (DF), 8 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 14.11.2016
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RELATÓRIO

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

interposto pela Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, sucedida pela 

Previdência Usiminas, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, 

da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

Noticiam os autos que Ormindo Lage e Outros ajuizaram ação declaratória 

de nulidade de desconto em previdência suplementar cumulada com repetição 

de indébito e reparação de danos morais contra a recorrente, visto que, após 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ter corrigido, em junho de 

1992, o valor de benefícios os quais pagava erroneamente, a aposentadoria 

complementar correspondente não foi revista de imediato, mas somente em 

dezembro de 1994. Assim, acrescentam que, em virtude da revisão tardia nos 

cálculos da suplementação de aposentadoria, que estava sendo paga a maior, o 

ente de previdência privada, depois de feita a correção, promoveu o desconto 

das diferenças a que ele próprio deu causa, não respeitando o princípio da boa-

fé.

O magistrado de primeiro grau, por entender ilegais os descontos diretos 

dos valores nos benefícios dos autores e a sua apuração unilateral, bem como ante 

“o seu caráter alimentar e a prévia perspectiva do titular quanto ao recebimento 

de um valor já anteriormente conhecido e que, portanto, passou a integrar o 

seu padrão fi nanceiro” (fl . 584), julgou parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial, rejeitando apenas o pleito de indenização por danos 

morais.

Confi ra-se o seguinte trecho da parte dispositiva:

(...)

(...) com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do desconto 

direto no benefi cio dos autores, impondo a obrigação de não fazer consistente 

na abstenção de tal procedimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), bem como condenar a requerida à devolução integral dos valores 

descontados diretamente dos benefícios, atualizados monetariamente a partir de 

cada desconto e acrescidos de juros legais a contar da citação (fl . 586).

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação, o qual não foi 

provido pela Corte de Justiça estadual. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
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Apelação. FEMCO. Fundação Cosipa de seguridade social. Complementação de 

aposentadoria. Regime de previdência privada. Complementação de proventos. 

Descontos efetuados em virtude de pagamento majorado por erro do INSS. 

Inadmissibilidade. Verbas de caráter alimentício insuscetíveis de repetição. 

Recurso improvido.

Impossível o desconto de verbas percebidas, mesmo que a maior, ante o erro 

do INSS, sem causa imputável ao autor, pois ofende a boa-fé do aposentado e a 

natureza alimentícia das verbas, insuscetíveis de repetição (fl . 657).

No especial, a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, 

violação dos arts. 103, parágrafo único, e 115, II, da Lei n. 8.213/1991, 75 da 

Lei Complementar n. 109/2001, 36 da Lei n. 6.435/1977 e 1.025 e 1.030 do 

Código Civil de 1916 (CC/1916).

Aduz, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal, sobretudo se 

considerado como termo inicial a data da celebração de transação extrajudicial e 

do início dos descontos.

Desse modo, argui que “(...) se o recorrido deseja a nulidade dos aludidos 

descontos vitalícios, conclui-se que o termo inicial do prazo prescricional é a 

data da assinatura do instrumento particular de transação, ou seja, no ano de 

1994, pois daí teve início a pretensão acionável” (fl . 674).

Sustenta também serem lícitos os “descontos sobre o benefício do segurado 

caso haja recebimento a maior” (fl . 678), de forma a evitar o enriquecimento sem 

causa.

Acrescenta que:

(...)

(...) se no regime da Previdência Social Pública é permitido ao INSS proceder 

ao desconto de parcelas pagas a maior ao benefi ciário, nos termos do artigo 115, 

II, da Lei n. 8.213/1991, e se a legislação especial da recorrente - Lei n. 6.435/1977, 

determinada em seu artigo 36 a aplicação subsidiária daquela outra, vislumbra-se 

que os descontos dos valores diretamente na suplementação do recorrido serão 

legais e legítimos.

É bom salientar, que em nenhum momento a recorrente procedeu a 

redução do valor da suplementação paga ao recorrido, mas apenas, diante do 

aumento da aposentadoria paga pelo INSS houve automática redução do valor 

da suplementação, fato este que gerou o crédito que estava sendo objeto de 

desconto (fl s. 680/681).

Por fi m, alega que não houve nenhum vício de consentimento na transação 

extrajudicial que reconheceu a dívida e que permitiu o desconto dos valores 
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nem no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) fi rmado com o Ministério 

Público local, devendo, portanto, incidir o ato jurídico perfeito.

Após a apresentação de contrarrazões (fl s. 708/720), o recurso especial 

foi inadmitido na origem (fl s. 722/723), mas, por ter sido provido agravo (fl s. 

796/797), foi determinada a reautuação do feito.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Cinge-se a 

controvérsia a saber: a) se ocorreu a prescrição quinquenal para o assistido 

insurgir-se contra descontos incidentes em seu benefício suplementar, b) se é 

possível o abatimento na complementação de aposentadoria de valores pagos a 

maior por erro da própria entidade de previdência privada e c) se há ato jurídico 

perfeito, consistente na celebração de transação extrajudicial, a embasar os 

estornos nas parcelas vincendas.

1. Da prescrição e da transação extrajudicial - falta de prequestionamento

De início, quanto às alegações de ocorrência da prescrição quinquenal 

(arts. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e 75 da Lei Complementar 

n. 109/2001) e de existência e de higidez de transação extrajudicial e de Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), os quais respaldariam os descontos nos 

benefícios suplementares dos assistidos (arts. 1.025 e 1.030 do CC/1916), 

verifi ca-se que tais temas não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, 

sequer de modo implícito. Tampouco foram opostos embargos de declaração 

a fi m de suscitar a discussão da matéria no Tribunal local. Assim, incidem, no 

ponto, as Súmulas n. 282 e 356/STF.

Nesse sentido:

Agravo interno nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo 

em recurso especial. Decisão monocrática. Nulidade. Inexistência. Inovação 

recursal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Inépcia 

da petição inicial. Reexame de prova. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Agravo 

improvido.

(...)

3. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como 

violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a 
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ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. 

Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgRg no 

AREsp n. 836.617/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 6.10.2016)

2. Do desconto administrativo de valores em benefícios previdenciários 

suplementares por erro da própria entidade de previdência privada

Falta saber se o pagamento a maior realizado pelo ente de previdência 

privada, seja por exclusiva inércia, seja por erro na interpretação e na aplicação 

de ato normativo, enseja o desconto das diferenças nas parcelas vincendas do 

benefício previdenciário complementar do assistido.

Na Previdência Pública, o entendimento já pacifi cado é de que os valores 

recebidos de boa-fé pelo segurado, em virtude de erro imputável ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), a exemplo de equívoco na interpretação 

ou na aplicação da lei, não estão sujeitos à repetição, máxime em face da 

natureza alimentar da verba, afastando-se a tese de enriquecimento ilícito.

Desse modo, a Autarquia Previdenciária, após constatar o pagamento 

errôneo de valores, pode efetuar a correção do ato administrativo e suspender 

novos pagamentos, mas não promover o abatimento das importâncias 

indevidamente recebidas pelo beneficiário se ele estava de boa-fé, mesmo 

porque não pode ser prejudicado por algo que não deu causa.

A propósito:

Processual Civil. Previdenciário. Recurso especial. Código de Processo Civil 

de 1973. Aplicabilidade. Aposentadoria por invalidez. Benefício recebido 

indevidamente por erro da Administração. Boa-fé. Verba de caráter alimentar. 

Restituição de valores. Impossibilidade.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada 

em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 1973.

II - Por força do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, e, sobretudo, 

em razão da diretriz da boa-fé objetiva do segurado, não cabe a devolução de 

valores recebidos, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação 

equivocada, má aplicação da lei ou erro da Administração.

III - Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.550.569/SC, Rel. Ministra Regina 

Helena Costa, DJe 18.5.2016)
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Previdenciário. Pensão por morte. Pagamento indevido. Boa-fé. Erro da 

Administração. Verba de caráter alimentar. Restituição de valores. Impossibilidade.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível a devolução de valores 

percebidos por pensionista de boa-fé por força de interpretação errônea, má 

aplicação da lei ou erro da Administração.

2. É descabido ao caso dos autos o entendimento fi xado no Recurso Especial 

1.401.560/MT, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, pois não se discute na 

espécie a restituição de valores recebidos em virtude de antecipação de tutela 

posteriormente revogada.

3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.553.521/CE, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, DJe 2.2.2016)

Com efeito, a boa-fé objetiva estará presente, tornando irrepetível a verba 

previdenciária recebida indevidamente, se soar manifesta a legítima expectativa 

de titularidade do direito pelo beneficiário, isto é, de que o pagamento 

assumiu ares de defi nitividade, como costuma ocorrer justamente em erros 

administrativos da própria entidade pagadora ou em ordens judiciais dotadas 

de força defi nitiva (decisão judicial transitada em julgado e posteriormente 

rescindida).

Nesse contexto, apesar de os regimes normativos das entidades abertas e fechadas 

de previdência complementar e da Previdência Social diferirem entre si, possuindo 

cada qual especif icidades intrínsecas e autonomia em relação à outra, o mesmo 

raciocínio quanto à não restituição das verbas recebidas de boa-fé pelo segurado ou 

pensionista e com aparência de defi nitividade deve ser aplicado, a harmonizar os 

sistemas.

De fato, não só os pagamentos dos benefícios da previdência pública mas 

também os da previdência privada devem reger-se pelo postulado da boa-fé 

objetiva, a resultar, nesse aspecto, na inequívoca compreensão, pelo benefi ciado, 

do caráter legal e defi nitivo da quantia recebida administrativamente.

Logo, se restar confi gurada a defi nitividade putativa das verbas de natureza 

alimentar recebidas pelo assistido, que, ao invés de ter dado causa ou ter 

contribuído para o equívoco cometido pelo ente de previdência complementar, 

permaneceu de boa-fé, torna-se imperioso o reconhecimento da incorporação 

da quantia em seu patrimônio, a afastar a pretensa repetição de indébito.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a hipótese dos autos é diversa daquelas 

envolvendo a devolução de valores de benefícios previdenciários complementares 

recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada (vide REsp n. 
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1.555.853/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 

16.11.2015 e REsp n. 1.548.749/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, DJe 6.6.2016), pois, nesses últimos, prevalecem a reversibilidade 

da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do benefi ciário e a 

vedação do enriquecimento sem causa.

O Supremo Tribunal Federal também perfi lha do mesmo entendimento, 

como se colhe dos seguintes julgados, envolvendo, desta vez, o pagamento 

errôneo, pela Administração Pública, de vantagem pecuniária a servidor público 

(ativo ou inativo) ou a pensionista que estava de boa-fé:

Agravo regimental em mandado de segurança contra ato do Tribunal de 

Contas da União. Direito Administrativo. Devolução dos valores referentes aos 

quintos. Impossibilidade de restituição. Vantagem concedida por iniciativa da 

Administração Pública. Percepção de boa-fé. Natureza alimentar da verba.

1. A quantia referente aos quintos foi incorporada à folha de pagamento dos 

servidores por iniciativa da própria Administração, respaldada no Acórdão n. 

2.248/2005, do TCU, não fi cando comprovada qualquer infl uência dos servidores 

na concreção do referido ato.

2. Confi gurada a boa-fé dos servidores e considerando-se também a presunção 

de legalidade do ato administrativo e o evidente caráter alimentar das parcelas 

percebidas, não há falar em restituição dos referidos valores. Precedente do STF no 

julgamento do RE n. 638.115/CE.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS n. 27.660 AgR/DF, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJe 30.5.2016 - grifou-se)

Recurso ordinário em mandado de segurança. Valores pagos indevidamente 

a título de Unidade Referencial de Preços - URP. Boa-fé da servidora aposentada. 

Inexistência de dúvida da Administração a partir da data em que o Conselho da 

Justiça Federal decidiu pela ilegalidade do pagamento. Desnecessidade de reposição 

ao erário somente enquanto concomitantes os requisitos da boa-fé e da dúvida da 

Administração. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RMS n. 32.524 

2ºJulg/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2015 - grifou-se)

Mandado de segurança. Morte de um dos impetrantes. Impossibilidade 

de habilitação de herdeiros, facultado o uso das vias ordinárias. Extinção 

sem julgamento de mérito. Tomada de contas perante o Tribunal de Contas 

da União. Lei n. 8.443/1992. Norma especial em relação à Lei n. 9.784/1999. 

Decadência, inocorrência. Imposto de renda sobre juros de mora decorrentes 

de atraso no pagamento de vencimentos. Devolução de valores que, retidos na 

fonte indevidamente pela unidade pagadora, foram restituídos pela mesma no 

mês seguinte. Dúvida quanto à interpretação dos preceitos atinentes à matéria. 

Segurança concedida.
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1. O mandado de segurança não admite a habilitação de herdeiros em 

razão do caráter mandamental do writ e da natureza personalíssima do direito 

postulado. Nesse sentido o recente precedente de que fui Relator, MS n. 22.355, 

DJ de 4.8.2006, bem como QO-MS n. 22.130, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 

de 30.5.1997 e ED-ED-ED-RE n. 140.616, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 

28.11.1997.

2. O processo de tomada de contas instaurado perante o TCU é regido pela Lei 

n. 8.443/1992, que consubstancia norma especial em relação à Lei n. 9.784/1999. 

Daí porque não se opera, no caso, a decadência administrativa.

3. A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se 

desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes 

requisitos: “i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, 

de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] 

existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma 

infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem 

impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.”

4. A dúvida na interpretação dos preceitos que impõem a incidência do 

imposto de renda sobre valores percebidos pelos impetrantes a título de juros 

de mora decorrentes de atraso no pagamento de vencimentos é plausível. A 

jurisprudência do TST não é pacífi ca quanto à matéria, o que levou a unidade 

pagadora a optar pela interpretação que lhe pareceu razoável, confi rmando a 

boa-fé dos impetrantes ao recebê-los.

5. Extinto o feito sem julgamento do mérito quanto ao impetrante falecido, 

facultado o uso das vias ordinárias por seus herdeiros. Ordem concedida aos 

demais. (MS n. 25.641/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJe 22.2.2008 - grifou-se)

Aliás, em casos envolvendo servidor público e Administração Pública, 

esse já era o entendimento desta Corte Superior, merecendo destaque, 

respectivamente, os seguintes julgados da Primeira Seção, este proferido em 

recurso especial repetitivo, e da Corte Especial:

Administrativo. Recurso especial. Servidor público. Art. 46, caput, da Lei n. 

8.112/1990 Valores recebidos indevidamente por interpretação errônea de lei. 

Impossibilidade de restituição. Boa-fé do administrado. Recurso submetido ao 

regime previsto no artigo 543-C do CPC.

1. A discussão dos autos visa defi nir a possibilidade de devolução ao erário dos 

valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela 

Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 deve ser interpretado com alguns 

temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como 

a boa-fé.
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3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma 

lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa 

de que os valores recebidos são legais e defi nitivos, impedindo, assim, que ocorra 

desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido 

a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19.10.2012 - grifou-se)

Administrativo. Pagamento a maior de verba a servidor. Erro da Administração. 

Boa-fé objetiva. Presunção de legalidade e definitividade do pagamento. 

Restituição de valores. Descabimento na hipótese.

1. Trata-se de Mandado de Segurança contra o Presidente do STJ. Alega a 

impetrante ser ré em processo administrativo que visa à reposição de juros 

de mora sobre reajuste pago indevidamente por erro na rotina de cálculos 

automáticos do Sistema de Administração de Recursos Humanos (SARH). Aduz 

que o pagamento a maior por erro da administração não enseja devolução pelo 

servidor de boa-fé. Pede seja revogada a decisão que determinou a cobrança.

2. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, tanto para verbas 

recebidas por antecipação de tutela posteriormente revogada (REsp 1.384.418/SC, 

depois confi rmado sob o rito do art. 543-C do CPC no REsp 1.401.560/MT, estando 

pendente de publicação), quanto para verbas recebidas administrativamente 

pelo servidor público (REsp 1.244.182/PB), o benefi ciário deve comprovar a sua 

patente boa-fé objetiva no recebimento das parcelas.

3. Na linha dos julgados precitados, o elemento confi gurador da boa-fé objetiva 

é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do 

pagamento.

4. “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando 

em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os 

valores recebidos são legais e defi nitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto 

dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19.10.2012).

5. Descabe ao receptor da verba alegar que presumiu o caráter legal do 

pagamento em hipótese de patente cunho indevido, como, por exemplo, no 

recebimento de auxílio-natalidade (art. 196 da Lei n. 8.112/1990) por servidor 

público que não tenha fi lhos.

6. Na hipótese de pagamento por força de provimentos judiciais liminares, 

conforme os mencionados REsp 1.384.418/SC e REsp 1.401.560/MT (submetido 

ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008), não pode o servidor 

alegar boa-fé para não devolver os valores recebidos, em razão da própria 

precariedade da medida concessiva, e, por conseguinte, da impossibilidade de 

presumir a defi nitividade do pagamento.
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7. In casu, todavia, o pagamento efetuado à impetrante decorreu de puro erro 

administrativo de cálculo, sobre o qual se imputa que ela tenha presumido, por 

ocasião do recebimento, a legalidade e a defi nitividade do pagamento, o que leva à 

conclusão de que os valores recebidos foram de boa-fé.

8. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado. (MS n. 19.260/DF, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 11.12.2014 - grifou-se)

O Tribunal de Contas da União também possui posicionamento 

semelhante, como se extrai das Súmulas n. 106 e 249/TCU, de seguintes teores:

O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e 

pensão, não implica por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias 

já recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento da decisão pelo órgão 

competente.

É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-

fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável 

de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade 

legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção 

de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.

De igual modo, a própria União, por meio da Advocacia-Geral da União, 

também reconhece que “Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos 

de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada 

interpretação da lei por parte da Administração Pública” (Súmula n. 34/AGU).

Em vista disso, não há como afastar a conclusão de que os valores recebidos 

de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência 

complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do 

regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais 

verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto 

natureza civil quanto previdenciária.

Na espécie, o INSS promoveu, em Junho/1992, a revisão da renda mensal 

inicial das aposentadorias dos autores, ante o disposto na Lei n. 8.213/1991, 

o que acabou por provocar o aumento do valor de seus proventos. Assim, os 

benefícios suplementares correspondentes deveriam sofrer redução, por força de 

norma estatutária.

Todavia, a recorrente corrigiu as aposentadorias complementares, que, 

como visto, estavam sendo pagas a maior, apenas em Dezembro/1994, não tendo 

justifi cado a inércia ou o ato omissivo.

Confi ra-se o seguinte trecho do acórdão estadual:
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(...)

Trata-se de ação em que os autores visam obstar o desconto de restituição de 

valores ditos indevidos e recebidos, a título de complementação de aposentadoria 

suplementar, e pagos pela ré, referente ao valor complementar pago a mais, 

em virtude de erro de pagamento de aposentadoria do INSS, descontado 

indevidamente de seus proventos.

(...)

Impossível o desconto de verbas percebidas, mesmo que a maior, ante o erro 

do INSS, sem causa imputável ao autor, pois ofende a boa-fé do aposentado e a 

natureza alimentícia das verbas, insuscetíveis de repetição (fl s. 660/661).

Assim, não há falar em repetição das importâncias recebidas pelos 

recorridos no período, diante da evidente boa-fé e da aparência de legitimidade 

e definitividade das verbas, qualificadas como de natureza alimentar, e 

considerando, especialmente, o erro e a má aplicação do regulamento imputáveis 

somente ao ente de previdência privada.

3. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.631.314-RS (2015/0086075-3)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Grendene S A

Advogado: Valério Valter de Oliveira Ramos e outro(s) - RS006758

Recorrido: Industria e Comercio de Calcados Daiana Ltda - EPP

Advogado: Carlos Ignácio Schmitt Sant’Anna e outro(s) - RS028624

EMENTA

Recurso especial. Propriedade intelectual. Desenho industrial. 

Violação. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou 
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obscuridade. Não ocorrência. Fundamentação defi ciente. Súmula 284/

STF. Danos patrimoniais. Desnecessidade de delimitação da extensão 

dos prejuízos econômicos para confi guração do dano. Possibilidade de 

apuração em liquidação de sentença.

1- Ação ajuizada em 6.3.2002. Recurso atribuído à Relatora em 

25.8.2016.

2- Controvérsia que se cinge em determinar se é necessária a 

delimitação da extensão do prejuízo econômico para que se possa 

reconhecer a existência de danos patrimoniais decorrentes de violação 

a direito de propriedade industrial.

3- Não se constatando a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração.

4- A ausência de fundamentação ou a sua defi ciência implica o 

não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5- O dano causado ao titular de interesse tutelado pela Lei 

de Propriedade Industrial confi gura-se com a violação do direito 

protegido.

6- A extensão econômica dos prejuízos causados pela contrafação 

de desenho industrial pode ser delimitada em liquidação de sentença.

7- Recurso Especial Provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo 

de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e 

Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 9.11.2016
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RELATÓRIO

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

por Grendene S. A., com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação: de obrigação de não fazer e de reparação por danos patrimoniais, 

ajuizada pela recorrente em face de Indústria e Comércio de Calçados Daiana 

Ltda. - EPP devido à violação a direito de propriedade industrial.

Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para proibir a 

recorrida de fabricar e comercializar calçados com as mesmas características dos 

modelos criados e desenvolvidos pela recorrente.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 333, I, e 535, I e II, do CPC/1973; 

e 208 a 210 da Lei n. 9.279/1996. Afi rma que o acórdão foi omisso e obscuro: 

omisso porque não considerou a possibilidade de realização de perícia contábil 

na fase de liquidação, conforme havia sido decidido no julgamento de recurso 

anterior; obscuro porque os precedentes invocados na fundamentação não 

apontam no sentido de que os danos patrimoniais não podem ser presumidos 

na espécie. Alega que, nas hipóteses em que se constata a violação de direitos 

de propriedade industrial, o dano é presumido. Ao contrário do que consignou 

o Tribunal de origem, a presunção não se verifi ca apenas quando se trata de 

contrafação de marca. Assevera que o valor da indenização pode ser apurado 

em momento posterior, conforme critério estabelecido no art. 210, III, da Lei 

n. 9.279/1996. Ressalta que a exigência de demonstração contábil da extensão 

do prejuízo feita pelo acórdão recorrido fere o disposto no art. 333, I, do 

CPC/1973.

Decisão de admissibilidade: o TJ/RS negou seguimento ao recurso especial.

Agravo: interposto pela recorrente, foi determinada sua autuação como 

recurso especial.

É o relatório.

VOTO

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

determinar se é necessária a delimitação da extensão do prejuízo econômico 
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para que se possa reconhecer a existência de danos patrimoniais decorrentes de 

violação a direito de propriedade industrial.

1- Da Violação do Art. 535 do CPC/1973

Da análise do acórdão recorrido, verifi ca-se que a prestação jurisdicional 

dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a 

ser sanado. O TJ/RS pronunciou-se de maneira a abordar todos os aspectos 

fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por 

lei. Prova disso é que integram o objeto do próprio recurso especial e serão 

oportunamente analisados.

No aresto impugnado não há, portanto, omissão, contradição ou 

obscuridade, de modo que o art. 535 do CPC/1973 não foi violado.

2- Da Fundamentação Defi ciente (Art. 333, I, do CPC/1973)

A análise acerca da necessidade ou não da comprovação da extensão do 

prejuízo para acolhimento da pretensão da recorrente é inviável sob a ótica do 

art. 333, I, do CPC/1973, pois o conteúdo normativo desse dispositivo é incapaz 

de amparar a discussão posta a desate, o que atrai o óbice da Súmula n. 284/

STF.

3- Da Violação de Direitos de Propriedade Industrial e da Reparação por 

Danos Patrimoniais (Arts. 208, 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996)

Na linha da doutrina civilista contemporânea, considera-se dano como 

“a lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, 

extrapatrimonial, individual ou metaindividual” (CRISTIANO CHAVES DE 

FARIAS et al. Curso de Direito Civil, vol. 3, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 

207, sem destaque no original).

O dano confi gura-se, assim, no momento em que ocorre violação a direito 

protegido pelo ordenamento jurídico.

Na espécie, a recorrente aponta violação a interesse que repercute em sua 

esfera patrimonial e que encontra tutela específi ca no microssistema da Lei de 

Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996): direito de utilização exclusiva de 

desenhos industriais devidamente registrados perante o órgão competente.

Como o dano decorre diretamente de violação a interesse juridicamente 

protegido, sua demonstração, no particular, confunde-se com a comprovação 
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da existência do fato – contrafação de desenho industrial –, cuja ocorrência é 

premissa assentada pelos juízos de primeiro e segundo graus.

O Tribunal de origem, ao exigir demonstração contábil da extensão 

do prejuízo fi nanceiro, deslocou o que confi gura a consequência econômica 

da ofensa (seu resultado naturalístico) para o núcleo do conceito de dano, 

subvertendo, assim, a noção estritamente jurídica do instituto.

A lição de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS (et al.) acerca da questão 

é precisa:

[...] enuclear o conceito de dano patrimonial em sua confi guração naturalista 

e puramente material do prejuízo sofrido pelo ofendido – ao invés de centrá-lo 

na lesão a um interesse – culmina por deslocar a discussão para o campo das 

consequências econômicas da ofensa, da alteração negativa de uma situação 

fi nanceira – ou seja, o bem em si mesmo, antes e depois da lesão –, ao invés 

de se ater simplesmente à situação da pessoa em relação ao bem jurídico e 

à possibilidade dele lhe servir para a satisfação de uma necessidade. Este é o 

interesse do ofendido a ser tutelado pelo ordenamento, uma noção jurídica e não 

eminentemente naturalística. (op. cit., p. 220)

Sobreleva destacar que a Lei n. 9.279/1996 – que regula os direitos e as 

obrigações concernentes à propriedade industrial –, em seus artigos que tratam 

especifi camente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por 

ela garantidos, não exige, para fi ns indenizatórios, comprovação dos prejuízos 

experimentados. Ao contrário, de modo bastante amplo, permite ao titular do 

direito violado “intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do 

Código de Processo Civil” (art. 207).

Daí que a confi guração do dano, na hipótese, prescinde da delimitação 

contábil exigida pelo acórdão recorrido, consubstanciando-se na própria 

violação do interesse protegido pela LPI, resultante da frustração da legítima 

expectativa da recorrente de utilização exclusiva dos desenhos industriais de sua 

propriedade.

Uma vez reconhecido o dever da recorrida de reparar o dano patrimonial 

que causou, é de rigor o julgamento de procedência do pedido, devendo ser 

realizada a apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença, de acordo 

com os critérios elencados pelo art. 210 da Lei n. 9.279/1996. Nesse sentido, já 

decidiu a 4ª Turma deste Tribunal: REsp 1.207.952/AM, DJe 1º.2.2012.

Registre-se, por derradeiro, que a utilização ilícita de desenho industrial 

de terceiro para fabricação e posterior comercialização de bens é condição 
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bastante para, por si só, gerar presunção de minoração das receitas auferidas pelo 

proprietário.

De fato, consoante explicitado por DOMINGUES, “a infração [...] de 

registro perturba os negócios, desacredita os produtos, desvia clientela e diminui 

as vendas, provocando, via de consequência, diminuição da receita e do lucro 

do titular” (DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES. Comentários à Lei da 

Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 648).

Forte em tais razões, dou provimento ao recurso especial para condenar a 

recorrida a reparar os danos patrimoniais experimentados pela recorrente, cujo 

montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por artigos.

As despesas processuais e os honorários de sucumbência serão suportados 

integralmente pela recorrida, no valor fi xado na sentença.

RECURSO ESPECIAL N. 1.633.275-SC (2012/0176312-5)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Companhia Hering

Advogado: José Antônio Homerich Valduga e outro(s) - SC008303

Recorrido: Minimex SA

Advogado: Vilson Luiz de Souza e outro(s) - SC003088

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Ação de indenização. 

Competência internacional. Contrato de distribuição e representação 

comercial. Ruptura unilateral. Jurisdição. Cláusula de eleição. Protocolo 

de Buenos Aires. Validação. Forum non conveniens. Inaplicabilidade.

1. Ação de indenização ajuizada por empresa sediada na 

República Argentina em razão de suposto descumprimento de acordo 

de comercialização e distribuição exclusiva dos produtos da marca 

“HERING” em todo o território argentino.

2. Existência de cláusula de eleição de jurisdição no contrato 

celebrado entre as partes.
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3. Ao propor a demanda no Juízo da Comarca de Blumenau - 

SC, limitou-se a autora a observar a cláusula de eleição de jurisdição 

previamente ajustada, perfeitamente validada pelas regras do Protocolo 

de Buenos Aires.

4. As adversidades porventura surgidas durante a tramitação do 

processo no território nacional, a exemplo do cumprimento de cartas 

rogatórias, exame de documentos em língua estrangeira, entre outras, 

operar-se-ão em prejuízo da própria autora, a demonstrar que o 

ajuizamento da demanda no Brasil, a princípio, não lhe traz nenhuma 

vantagem sob o ponto de vista processual.

5. Havendo previsão contratual escrita e livremente pactuada 

entre as partes, elegendo a jurisdição brasileira como competente para 

a solução de eventuais confl itos, deve ela ser plenamente observada.

6. Restrita aceitação da doutrina do forum non conveniens pelos 

países que adotam o sistema do civil-law, não havendo no ordenamento 

jurídico brasileiro norma específi ca capaz de permitir tal prática.

7. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro 

(Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília (DF), 8 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 14.11.2016

RELATÓRIO

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

interposto por Companhia Hering, com fundamento no art. 105, III, “a”, da 
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Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina assim ementado:

Apelações cíveis. Ação visando ao ressarcimento em decorrência de alegada 

quebra contratual. Contratos de distribuição, representação, licença e uso de 

marca. Sentença extintiva fundada na conveniência de processamento da ação 

no juízo estrangeiro.

Recurso da autora. Protocolo de Buenos Aires sobre a jurisdição internacional 

em matéria contratual. Decreto n. 22.095/1996. Cláusula eletiva expressa de 

submissão à Jurisdição Brasileira de observância imperativa. Inteligência, também, 

do art. 88, II, do Código de Processo Civil. Jurisdição concorrente. Reforma da 

sentença e retomada do curso regular do processo. Impossibilidade, in casu, de 

julgamento pelo Tribunal conforme redação do art. 515, § 3º do CPC. Recurso da 

autora conhecido e provido.

Art. 1º 1. Nos confl itos que decorram dos contratos internacionais em matéria 

civil ou comercial serão competentes os tribunais do Estado-Parte em cuja 

jurisdição os contratantes tenham acordado submeter-se por escrito, sempre que 

tal ajuste não tenha sido obtido de forma abusiva. (Protocolo de Buenos Aires 

sobre a Jurisdição Internacional em Matéria Contratual - Decreto n. 22.095/1996).

Recurso da ré. Condenação honorária sucumbencial. Insurgência prejudicada 

(e-STJ fl . 1.701).

Em suas razões recursais (e-STJ fl s. 1.719-1.754), a recorrente aponta 

violação dos arts. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 88, 

I, e 515, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil/1973, alegando, em síntese, que:

a) “a jurisdição mais adequada para o processamento da ação é, na realidade, 

a do foro argentino (...) porque é na Argentina que a CIA. Hering e a Redmont 

(cedente do suposto crédito) litigam ou litigaram, e é naquele foro que se está 

a discutir a falência da Redmont, falência esta que a cessionária Minimex (que 

nada mais é do que a própria Redmont) busca burlar via foro brasileiro” (e-STJ 

fl . 1.728);

b) as regras aplicadas pelo Tribunal de origem “são todas normas de 

competência concorrente, cuja aplicabilidade se dá quando a lide apresentar 

possibilidade de reconhecimento da competência tanto da jurisdição brasileira 

quanto de jurisdição estrangeira, sem prevalência de nenhuma delas” (e-STJ fl . 

1.730);

c) “aos critérios legais previstos para atrair a jurisdição brasileira, do artigo 

88 do CPC, somam-se sempre questões relevantes de política judiciária e 

de conveniência no processamento da demanda no Brasil, se não estiverem 
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presentes questões referentes a direitos indisponíveis ou soberania nacional - 

como não estão” (e-STJ fl . 1.731);

d) “na demanda em questão, a prova a ser produzida será necessariamente a 

oitiva de testemunhas argentinas, análise de um grande volume de documentos 

e contratos, em sua imensa maioria produzidos na Argentina em espanhol, 

e, além disso, prova pericial, cuja realização terá de se restringir ao território 

Argentino (livros da empresa Redmont)” (e-STJ fl . 1.734);

e) “sendo a Argentina o local de execução das obrigações contraídas, onde 

a Redmont agia como representante comercial, distribuidora e licenciada, é 

evidente que todas as provas da lide necessariamente deverão ser produzidas na 

Argentina ou trazidas de lá - a custos altíssimos, nessa segunda hipótese” (e-STJ 

fl . 1.735);

f ) “o princípio do non conveniens (...) impõe ao Estado a abstenção de 

exercer seu poder jurisdicional, se lhe faltarem condições de conveniência e 

viabilidade para exercer sua jurisdição” (fl . 1.736, e-STJ);

g) “a única razão para ela [autora] vir litigar no Brasil reside no fato de ela 

saber que ao litigar na Argentina sua ação nem sequer veria a luz do dia - viria 

à tona já natimorta”, tendo em vista que, “além da cedente e titular dos supostos 

créditos (Redmont) já ter transacionado e renunciado a eles (...), é evidente a 

tentativa de fraudar os credores da cessionária e titular dos supostos créditos - a 

Redmont, ora em regime falimentar” (e-STJ fl . 1.740), e

h) era possível a aplicação do princípio da causa madura na espécie, seja em 

razão da ilegitimidade ativa da autora ante à nulidade da cessão de créditos de 

maneira simulada, seja pela falta de interesse de agir em decorrência da quitação 

e renúncia ao crédito em comento, seja pelo reconhecimento da prescrição, todas 

questões exclusivamente de direito.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 1.762-1.780), e inadmitido o 

recurso especial na origem (e-STJ fl s. 1.792-1.794), deu-se provimento ao 

respectivo agravo para melhor exame da matéria (AREsp n. 220.269/SC).

É o relatório.

VOTO

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

1) Da delimitação da controvérsia
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Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por Minimex S.A., 

sociedade comercial legalmente constituída na República Argentina, contra 

Companhia Hering (atual denominação de Hering Têxtil S.A.), em razão de 

suposto descumprimento de acordo por intermédio do qual a ora recorrente teria 

delegado à Redmont S.A., sucedida pela autora, a comercialização e distribuição 

exclusiva dos produtos da marca “HERING” em todo o território argentino, 

além da licença de uso da marca naquele país.

A autora afi rma, em síntese, que, ao romper unilateralmente o contrato 

e assumir a distribuição dos seus produtos por meio de sua própria afi liada – 

Hering Têxtil Argentina S.A. –, a demandada causou-lhe enormes prejuízos, 

cuja reparação é ora pretendida.

O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou extinta a demanda, 

sem resolução de mérito, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Em que pese a boa argumentação tanto da inicial quando da contestação, a 

lide deve ser intentada na Argentina por regras de competência e praticidade.

De início, observa-se que o contrato devia ser cumprido no país vizinho, 

com extensa gama de direitos e obrigações, bastando conferir os ajustes de fl s. 

132/174.

Na hipótese, incide a regra do art. 100, IV, ‘b’, do Código de Processo, que 

determina que é competente o “foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita 

para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”.

(...)

Não fosse isto, s.m.j, a boa prática não recomendaria a feitura dos atos 

probatórios nesta comarca e país. Dependendo a solução da lide de perícias, 

ouvida de testemunhas, análise de documentos, tudo, em grande parte, em língua 

estrangeira, além de extremamente trabalhoso, demandaria gastos vultosos e a 

burocracia, terminaria, muito provavelmente, por inviabilizar todo o processado.

Além disso, a própria cessão é questionada na Argentina, como indicado na 

resposta e confi rmado pela autora, outro entrave sério.

Portanto, creio que a melhor solução, é que a demanda seja mesmo instaurada 

no país vizinho e lá tenha seu acertamento.

Não havendo como remeter os autos, a extinção se impõe (e-STJ fl s. 1.491-

1.492).

Na sequência, a Corte local deu provimento à apelação da autora e julgou 

prejudicada a da parte ré, para reconhecer a jurisdição brasileira e determinar o 

retorno dos autos à origem com vistas ao regular prosseguimento do feito.
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Restringe-se a controvérsia, portanto, à defi nição da jurisdição aplicável à luz 

das regras de competência internacional.

2) Da jurisdição competente

De acordo com o art. 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, “é competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu 

domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação” (grifou-se).

O art. 88, I, do Código de Processo Civil/1973, por seu turno, dispõe que “é 

competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu, qualquer que seja a 

sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil”, competência esta estabelecida, 

como cediço, em concurso com a de outro Estado.

Cândido Rangel Dinamarco, ao consignar que cabe a cada um dos Estados 

estabelecer os limites de sua competência internacional, bem salienta que 

essa fi xação não é feita por altruísmo ou, necessariamente, em nome das boas 

relações internacionais, mas movida por três ordens de razão, a saber:

(a) a impossibilidade ou grande dificuldade para cumprir em território 

estrangeiro certas decisões dos juízes nacionais, (b) a irrelevância de muitos 

conflitos em face dos interesses que ao Estado compete preservar e (c) a 

conveniência política de manter certos padrões de recíproco respeito em relação 

a outros Estados (Instituições de direito processual civil, v. 1, 6. ed. rev. e atual., São 

Paulo: Malheiros, 2009, pág. 342).

O ilustre processualista ainda relembra a clássica doutrina italiana de 

Gaetano Morelli, segundo a qual “a conveniência do exercício da jurisdição 

e a viabilidade da efetivação de seus resultados são os fundamentais critérios 

norteadores das normas de direito interno sobre competência internacional” 

(ibidem).

A viabilidade da efetivação da prestação jurisdicional, contudo, não 

pode ser aferida pelas eventuais dificuldades que possam surgir durante a 

tramitação do processo, a exemplo do cumprimento de cartas rogatórias, exame 

de documentos em língua estrangeira, entre outras.

Adverte Dinamarco que “a exclusão da competência internacional da 

autoridade judiciária de um país por inviabilidade de execução constitui o 

reverso da exclusividade da competência internacional dos juízes de outro país” 

(ob. cit., pág. 345).
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Nesse contexto, ainda que a legislação processual preveja a competência 

concorrente para o réu domiciliado no Brasil, totalmente inócua seria a sentença 

proferida em outro país relativa a imóveis situados no território nacional, dada 

a competência exclusiva da jurisdição brasileira nessa hipótese (art. 89, I, do 

CPC/1973), assim devendo ser compreendida a noção de inviabilidade da 

efetivação dos resultados da prestação jurisdicional.

No caso em tela, a existência de cláusula de eleição de foro no contrato 

celebrado entre as partes, em conjunto com as disposições do Protocolo de 

Buenos Aires, levou o Tribunal de origem a reconhecer como obrigatória a 

jurisdição brasileira.

O Protocolo de Buenos Aires, assinado na cidade de Buenos Aires em 

5 de agosto de 1994 e devidamente promulgado pelo Decreto n. 2.095/1996, 

traz em seus considerandos “a necessidade de proporcionar ao setor privado dos 

Estados-Partes um quadro de segurança jurídica que garanta justas soluções e a 

harmonia internacional das decisões judiciais e arbitrais vinculadas à contratação 

no âmbito do Tratado de Assunção” (MERCOSUL).

Nessa exata medida, impôs ao países signatários determinadas regras 

comuns sobre jurisdição internacional, estabelecendo o seu âmbito de aplicação 

à jurisdição contenciosa envolvendo contratos internacionais de natureza civil 

ou comercial celebrados entre particulares, pessoas físicas ou jurídicas, nas 

seguintes hipóteses (Artigo 1):

a) com domicílio ou sede social em diferentes Estados-Partes do Tratado de 

Assunção;

b) quando pelo menos uma das partes do contrato tenha seu domicílio ou 

sede social em um Estado-Parte do Tratado de Assunção e, além disso, tenha 

sido feito um acordo de eleição de foro em favor de um juiz de um Estado-Parte 

e exista uma conexão razoável segundo as normas de jurisdição deste Protocolo.

Na espécie, a aplicabilidade das normas de direito internacional exsurge da 

existência de jurisdição contenciosa – ação indenizatória – envolvendo contrato 

de natureza comercial – contrato de distribuição e representação comercial – 

celebrado entre pessoas jurídicas com sede social em diferentes Estados-Partes 

do Tratado de Assunção – Hering Têxtil S.A., com sede no Brasil, e Redmont 

S.A., estabelecida na Argentina.

Ademais, versando a demanda sobre pedido de indenização em decorrência 

de suposto rompimento unilateral de contrato, não se amolda a lide a nenhuma 

das hipóteses em que o próprio protocolo exclui sua aplicabilidade (Artigo 2):
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1. as relações jurídicas entre os falidos e seus credores e demais procedimentos 

análogos, especialmente as concordatas;

2. a matéria tratada em acordos no âmbito do direito de família e das sucessões;

3. os contratos de seguridade social;

4. os contratos administrativos;

5. os contratos de trabalho;

6. os contratos de venda ao consumidor;

7. os contratos de transportes;

8. os contratos de seguro;

9. os direitos reais.

Ainda sobre o Protocolo de Buenos Aires, cumpre registrar o disposto no 

Artigo 4, no qual fi cou consignado que,

Nos confl itos que decorram dos contratos internacionais em matéria civil ou 

comercial serão competentes os tribunais do Estado-Parte em cuja jurisdição os 

contratantes tenham acordado submeter-se por escrito, sempre que tal ajuste não 

tenha sido obtido de forma abusiva (grifou-se).

Na ausência de acordo, segundo o disposto no Artigo 7 do mesmo diploma 

normativo, pode o autor optar pelo: a) juízo do lugar de cumprimento do 

contrato; b) juízo do domicílio do demandado; c) juízo de seu domicílio ou sede 

social, quando demonstrar que cumpriu sua prestação.

Em sede doutrinária, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar teceu os seguintes 

comentários ao conteúdo das normas supratranscritas:

O PBA [Protocolo de Buenos Aires] dá por preferente a jurisdição eleita pelas partes 

(art. 4º), denominando de subsidiária a que é determinada por critérios normativos 

(art. 7º).

A cláusula de eleição deve ser escrita e não pode ser obtida de forma abusiva. 

O contrato de adesão não é local apropriado para a inserção de cláusula de 

eleição de jurisdição, devendo ser considerada obtida de forma abusiva toda 

aquela que não tenha sido objeto de específi ca manifestação de vontade da 

parte. Isso porque tal contrato resulta da elaboração do estipulante, que modela 

a sua forma e o seu conteúdo apropriadamente a seu favor. A jurisdição assim 

escolhida não pode ser considerada, pois presumidamente favorece o estipulante. 

Essa presunção de abusividade somente será afastável quando demonstrado 

que a eleição não signifi ca qualquer difi culdade para o aderente exercer a sua 

defesa. Cabe ao juiz, de ofício, reconhecer a abusividade da cláusula e recusar-se a 
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assumir a jurisdição. (in Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, v. 2, n. 21, 

p. 15- 31, set. 2000 - grifou-se)

No caso examinado, consoante sustentado no acórdão recorrido,

(...) há disposição expressa no “Contrato de Distribuição e Representação 

Comercial” fi rmado entre a empresa ré – Hering S.A. – e a empresa cedente do 

alegado direito à indenização por descumprimento do contrato – Redmont S.A. – 

conforme possível constatar à folha 137:

As partes elegem o Foro da Comarca de Blumenau, Estado de Santa 

Catarina, República Federativa do Brasil, para nele discutirem eventuais 

demandas (e-STJ fl . 1.712 - grifou-se).

Assim, ao propor a demanda no Juízo da Comarca de Blumenau - 

SC, embora pudesse fazê-lo perante a jurisdição argentina pelas regras de 

competência internacional concorrente, a autora, ora recorrida, limitou-se a 

observar a cláusula de eleição de jurisdição previamente ajustada, perfeitamente 

validada pelas regras do Protocolo de Buenos Aires, não se podendo presumir 

tenha agido dessa maneira com fi ns escusos, sobretudo porque incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 

333, I, do CPC/1973.

Analisando o caso por essa vertente, chega-se à conclusão de que todas as 

adversidades porventura surgidas durante a tramitação do processo no território 

nacional operar-se-ão em prejuízo da própria autora, a demonstrar que o 

ajuizamento da demanda no Brasil, a princípio, não lhe traz nenhuma vantagem 

sob o ponto de vista processual.

Além disso, não se antevê maiores difi culdades quanto à prova da existência 

de fato impeditivo, modifi cativo ou extintivo do direito da autora, notadamente 

no que refere às preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e 

prescrição, sustentadas na contestação.

Eventual burla aos direitos de credores da massa falida da empresa Redmont 

S.A. também poderá ser evitada, bastando a expedição de carta rogatória 

destinada à constrição de eventual crédito que aqui venha a ser reconhecido.

Cumpre ressaltar, ainda, que não houve nenhum questionamento, por 

qualquer dos litigantes, quanto à validade da cláusula de eleição de jurisdição 

sob o viés da abusividade.

No caso, a despeito de a autora integrar o lado mais fraco da relação 

contratual, observa-se que não houve irresignação de sua parte quanto à eleição 
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da jurisdição brasileira para a solução de eventuais confl itos, tanto é assim que 

aqui ajuizou a presente ação indenizatória e aqui pretende seja ela processada.

Havendo, pois, previsão contratual escrita e livremente pactuada entre 

as partes, elegendo a jurisdição brasileira como competente para a solução de 

eventuais confl itos, deve ela ser plenamente observada.

Esse, a propósito, é o entendimento de Armando Alvares Garcia Junior:

(...)

Enfi m, podem as partes, ao redigir o instrumento contratual, insertar a cláusula 

indicativa da eleição do Estado-Parte que figurará juridicamente como foro 

competente para a apreciação e decisão de uma eventual demanda judicial.

Quando essa escolha recai sobre um dos Estados-Partes da união aduaneira 

(Mercosul), obrigatoriamente incidem as regras regulatórias contempladas no 

Protocolo de Buenos Aires.

Esse é um aspecto muito relevante, porque, normalmente, as regras que 

regulam temas relacionados à jurisdicionalidade são essencialmente territoriais, 

pois possuem natureza processual.

Em outras palavras, a regra (inexistindo Acordos Internacionais) é a aplicação 

da lex fori (a lei do foro, do lugar onde será a questão eventualmente apreciada 

pelo Poder Judiciário ou pela Junta de Árbitros).

Existindo um ato internacional bilateral ou multilateral, como é o caso do 

Protocolo de Buenos Aires, a tradicional lex fori deixa de ser aplicada e cede espaço à 

incidência das regras previstas no ato internacional.

É por essa razão que a indicação de um dos Estados-Partes do Mercosul 

implica, necessariamente, o afastamento da lex fori e sua substituição pelas 

regras contempladas no Protocolo de Buenos Aires, fi rmado e ratifi cado pelos 

quatro países integrantes da união aduaneira. (Jurisdição internacional em matéria 

contratual no Mercosul, São Paulo: Aduaneiras, 2004, págs. 31-32)

Ainda acentua o ilustre doutrinador que “com o Protocolo de Buenos Aires 

não mais existem dúvidas de que o juiz de um Estado-Parte aprecie questões 

que não tiveram, em nenhum momento, contato com seu território” (ob. cit., 

pág. 50).

No tocante à conveniência do exercício da jurisdição, também não se 

mostra plausível a aplicação do que a doutrina denominou de forum non 

conveniens, prática que, segundo a defi nição trazida por Heloísa Assis de Paiva e 

Th iago Paluma, no artigo intitulado “Regras de Competência Judicial Internacional 

e Análise Crítica do Fórum Shopping e Fórum Non Conveniens”, deve ser assim 

compreendida:
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Com a intenção de que o tribunal competente para julgar um litígio seja o 

que tenha maior relação com seus elementos o sistema do commom law criou 

a doutrina do forum non conveniens. Para essa doutrina, um tribunal que tenha 

competência para conhecer sobre um determinado litígio poderá declinar, para 

outro tribunal também competente, o exercício da jurisdição. Esse outro tribunal, 

segundo o de origem, deverá julgar a demanda por ter maior proximidade com 

os fatos e com as partes, o que permite um processo com custos menores, melhor 

exame das provas e maior facilidade no momento da execução da sentença. (in 

Panorama do direito internacional privado atual e outros temas contemporâneos, 

Carmen Tiburcio, Wagner Menezes e Raphael Vasconcelos [organizadores], Belo 

Horizonte: Arraes Editores, 2015, pág. 74)

Em um estudo comparativo realizado por Arthur T. von Mehren, 

Professor Emérito da Universidade de Harvard, são demonstradas as diferentes 

concepções acerca do tema entre os países do civil-law:

(...)

Although Scottish law – in various respects a civil-law system – was the fi rst to 

develop a forum non conveniens doctrine and Quebec has recently introduced 

a moderate form of the doctrine, most civil-law jurisdictions deny their courts 

general discretionary power to decline jurisdiction. French jurists explain that 

‘the law determines whether a judge has jurisdiction; if he is competent, he must 

decide without power to refuse to exercise his jurisdictional authority (competence 

juridictionnelle). German jurists insist that

legal security (Rechtssicherheit)  requires jurisdictional rules 

(Zuständigkeitsregeln) that are comprehensible (überschaubar) and, above 

all, clear and precise. Introducing the doctrine of forum non conveniens into 

the German system of jurisdiction, which rests on legislatively standardized 

jurisdictional policies (gesetzlich typisierten Zuständigkeitsinteressen), 

would render the system incoherent...

Civil-law jurisdictions do recognize certain very limited surrogates for forum non 

conveniens; these vary in scope and importance from one legal order to another.

Thus, the German Bundesgerichtshof’s interpretation of ZPO §23, requiring a 

suffi  cient connection to the forum (hinreichender Inlandsbezug) takes into account 

some considerations relevant for forum non conveniens purposes. Moreover, 

German courts have, on occasion, employed considerations akin to forum non 

conveniens in the context of the granting of legal aid to foreign plaintiff s bringing 

an action against a German defendant. Under Dutch law, Article 3 (c) of the Code of 

Civil Procedure requires a suffi  cient connection with the Netherlands for proceedings 

initiated by a petition to the court. For the most part, however, such substitutes 

“operated only in very limited circumstances, such as certain family-law matters”. 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 395-539, janeiro/março 2017 537

Civil-law jurisdictions generally align themselves with the French and German 

position: As a matter of principle, jurisdictional fi ne-tuning through forum non 

conveniens or related doctrines is not proper. (Adjucatory authorithy in private 

international law, Leiden, Boston: Martinus Nijhoff  Publishers, 2007, págs. 269-270 

- grifou-se)

Além da restrita aceitação da doutrina pelos países que adotam o sistema 

do civil-law, é possível perceber, pelos estudos doutrinários apresentados, que 

ela é mais comumente aplicada para fi ns de deslocamento da competência 

dentro do próprio território de uma determinada nação.

No ordenamento jurídico brasileiro, além da ausência de norma específi ca 

capaz de permitir tal prática, seria extremamente questionável o declínio da 

jurisdição em favor de outro país na situação ora examinada, sobretudo diante 

da existência de cláusula de eleição de jurisdição plenamente válida, bem 

como do disposto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, que elenca como garantia 

constitucional o livre acesso ao Poder Judiciário.

Quanto à aplicação do instituto no direito pátrio, Nelson Nery Junior 

registra que,

(...)

Conquanto não exista regramento normativo expresso no direito positivo 

brasileiro adotando claramente o instituto do forum (non) conveniens, nossa 

jurisprudência tem decidido com o mesmo espírito quando, por exemplo, 

reconhece que a cláusula de eleição de foro nos contratos envolvendo relação de 

consumo não pode prevalecer, e, conseqüentemente, aplica a doutrina do foro 

mais conveniente para o consumidor - que é o do seu domicílio, onde devem ser 

processadas e julgadas as ações de consumo. (Competência no processo civil norte-

americano: o instituto do forum (non) conveniens, Revista dos Tribunais, São Paulo, 

v. 89, n. 781, p. 28-32, nov. 2000)

Com a devida vênia, entende-se que o deslocamento do foro na situação 

descrita não se dá em função de ser outro o mais conveniente para a apreciação 

da demanda, mas em razão do reconhecimento de que a cláusula contratual 

é abusiva, operando-se o deslocamento da competência como natural 

consequência da eliminação do vício de consentimento.

A matéria, de fato, é extremamente complexa e jamais seria possível esgotá-

la em poucas laudas, mas os argumentos até então apresentados já se mostram 

sufi cientes para se concluir pela manutenção do entendimento adotado pela 

Corte de origem, que reconheceu a jurisdição brasileira e a competência do 

Juízo da Comarca de Blumenau - SC para decidir a demanda.
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3) Do princípio da causa madura

Ao decidir pela impossibilidade de imediato julgamento da lide com 

fundamento no art. 515, § 3º, do CPC/1973, o acórdão recorrido apresentou a 

seguinte fundamentação:

(...)

Frise-se, por fi m, que é impossível o imediato julgamento da causa por este 

Tribunal a teor do disposto no art. 515, § 3º do CPC, porque não se trata de 

questão exclusivamente de direito, bem como que as partes pretendem promover 

instrução conforme extenso rol de documentos e provas que indicaram em suas 

peças processuais com vista a comprovar os fatos constitutivos, modifi cativos ou 

extintivos dos direitos pleiteados: desde alegação de ilegitimidade ad causam, até 

o próprio mérito da lide.

Portanto, medida que se impõe é conhecer do recuso da autora e dar-lhe 

provimento para que o processo retome seu curso regular no Juízo a quo, 

restando prejudicado o reclamo da ré (e-STJ fl . 1.716).

Diante desse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria o 

reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso 

especial tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Nesse sentido:

Previdenciário e Processual Civil. Sentença que extingue o feito sem 

julgamento de mérito. Tribunal que aplica o art. 515, § 3º, do CPC. Processo 

maduro para julgamento. Aposentadoria especial. Averbação do tempo de 

serviço exercido em atividade insalubre. Súmula 7.

(...)

2. O § 3º do art. 515 do CPC, com a redação dada pela Lei n. 10.352/2001, 

permite ao Tribunal, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, 

julgar desde logo a lide, quando a questão versar exclusivamente sobre matéria 

de direito e estiver em condições de imediato julgamento ou, ainda, utilizando-se 

de interpretação extensiva do referido parágrafo, estando a lide em condições 

de imediato julgamento, em face da desnecessidade de outras provas (causa 

madura) (REsp 1.096.908/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

6.10.2009, DJe de 19.10.2009).

3. O juízo acerca de estar o feito em condições de imediato julgamento compete ao 

Tribunal a quo, porquanto a qualidade das provas confi gura matéria cuja apreciação 

é defesa na instância extraordinária, conforme o teor da Súmula 7 do STJ.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 850.916/SP, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 7.4.2016, DJe 15.4.2016 - grifou-se).
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Processo Civil. Recurso especial. Ação monitória. Prescrição afastada pelo 

Tribunal a quo. Causa madura. Aplicação do art. 515 do CPC. Necessidade de 

instrução probatória. Violação do art. 535 do CPC não confi gurada.

(...)

2. Em regra, o afastamento da prescrição pelo Tribunal ad quem permite-

lhe julgar as demais questões suscitadas no recurso, ainda que não tenham 

sido analisadas diretamente pela sentença, desde que a causa se encontre 

sufi cientemente “madura”, sendo certo que a convicção acerca de estar o feito 

em condições de imediato julgamento compete ao Juízo a quo, porquanto a 

completitude das provas confi gura matéria cuja apreciação é defesa na instância 

extraordinária conforme o teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. No caso concreto, todavia, conquanto o Tribunal de origem tenha 

consignado a existência de prova da dívida (fl s. 128-140), reiterando-a em sede de 

embargos de declaração, consta dos autos parecer do Ministério Público Estadual 

em que é afi rmada a falta de assinatura do requerente nas notas fi scais, o que 

aponta para a não entrega da mercadoria que deu origem à emissão dos cheques 

(fl s. 114-121).

4. Dessarte, ante a ocorrência de dúvida plausível acerca da efetiva existência 

do crédito pleiteado, impõe-se a remessa dos autos à instância primeva para que 

possibilite ao réu o exercício do direito de defesa, o qual foi prejudicado pela 

prematura extinção do processo monitório em razão da decretação da prescrição 

pelo Juízo de piso.

5. Recurso especial provido. (REsp 1.082.964/SE, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.3.2013, DJe 1º.4.2013 - grifou-se).

Na espécie, ademais, a necessidade de produção de provas, tanto pela parte 

autora quanto pela demanda, está evidenciada pelos próprios argumentos até 

então examinados.

4) Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.




