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RECURSO ESPECIAL N. 1.315.479-SP (2012/0058636-5)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Colgate Palmolive Company

Advogado: Márcio Costa de Menezes e Gonçalves e outro(s) - SP136298

Recorrido: Novatech Comércio, Importação e Exportação Ltda

Advogado: Rodrigo Vallejo Marsaioli e outro(s) - SP127883

EMENTA

Direito Comercial e Processo Civil. Recurso especial. Ação de 

obrigação de não fazer cumulada com indenização por perdas e danos. 

Propriedade industrial. Desenho industrial. Importação desautorizada. 

Danos materiais suportados. Não comprovação. Recurso especial 

improvido.

1. Na hipótese de violação de direito exclusivo decorrente de 

propriedade industrial, a procedência do pedido de condenação a 

perdas e danos, ainda que independa de efetiva comercialização, não 

dispensa a demonstração de ocorrência de dano material efetivo.

2. O sistema brasileiro de responsabilidade civil não admite o 

reconhecimento de danos punitivos, de modo que a adoção de medidas 

inibitórias efi cazes para prevenir a concretização de dano material, seja 

pela comercialização, seja pela mera exposição ao mercado consumidor, 

afasta a pretensão de correspondente reparação civil.

3. 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 Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 14 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 21.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Colgate Palmolive Company fundamentado nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional.

Verifi ca-se dos autos que a recorrente propôs ação de obrigação de não 

fazer cumulada com perdas e danos contra Novatech Comércio Importação 

e Exportação Ltda., a fi m de impedir que a recorrida importe, mantenha em 

estoque, distribua, fabrique ou comercialize escovas de dente modelos “Ever 

Fresh Exact” e “Ever Fresh Cutie”, que incorporam e imitam substancialmente 

desenho industrial das escovas de dente “Colgate360” e “Colgate Junior Barbie”, 

registrado em nome da recorrente, bem como condená-la ao pagamento de 

indenização por perdas e danos, inclusive na modalidade de lucros cessantes.

Em sentença, julgou-se procedente o pedido, confirmando a tutela 

antecipada e condenando a recorrida ao pagamento de indenização a ser apurada 

em liquidação por arbitramento.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial 

provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrida, nos termos da 

seguinte ementa (e-STJ, fl . 274):

Desenho Industrial. Registro de desenho industrial de propriedade da autora. 

Requerida que importa produto absolutamente similar. Alegação de inexistência 

similitude. Sentença que reconhece a ilicitude e condena a ré à abstenção 

de importar, distribuir, fabricar ou comercializar referidos produtos, além de 

determinar o pagamento das perdas e danos. Apelo da ré, requerendo a reforma 

da decisão. Registro válido que deve ser respeitado. Requisitos presumidamente 

preenchidos quando do deferimento do registro de desenho industrial junto 

ao INPI. Não comprovação de perdas e danos, já que as mercadorias não saíram 

do Porto de Santos. Provimento, em parte, do recurso da requerida, apenas para 

excluir da condenação a indenização por perdas e danos.

No presente recurso especial, a recorrente alega violação do art. 209 da Lei 

n. 9.279/1996, bem como dissídio jurisprudencial.
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Em suas razões recusais, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido 

estabeleceu exigência que a própria lei não fez, qual seja, a necessidade de efetiva 

comercialização da mercadoria contrafeita para fi ns de caracterização de danos 

patrimoniais e consequente indenização por perdas e danos. Acrescenta que há 

acórdão desta Corte Superior (REsp n. 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJ 4.8.2003, p. 295) no sentido de que a comercialização 

é desnecessária para fi ns de condenação a perdas e danos, além de indicar 

paradigmas dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e do Ceará para fi ns de 

demonstração do alegado dissídio jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fl s. 361-386).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): Cinge-se a controvérsia 

a defi nir se a importação de mercadoria retida em porto, entretanto, que não 

circulou nem foi exposta à venda em território nacional, é fato apto a ensejar 

dano patrimonial e suportar condenação em indenização a título de perdas 

e danos pela utilização indevida de desenho industrial registrado perante o 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

De início, ressalta-se que a questão devolvida no presente recurso especial 

passa ao largo de qualquer questionamento quanto à utilização indevida de 

desenho industrial registrado, bem como da relevante proximidade dos desenhos 

industriais utilizados nos produtos confrontados e sua aptidão para causar 

confusão nos consumidores. A par desses fatos encontrarem-se reconhecidos na 

via ordinária, a quem incumbe soberanamente a fi xação dos contornos fáticos 

da demanda, o ponto devolvido se restringe à defi nição do momento em que se 

reconhecerá a aptidão concreta para ocorrência de danos patrimoniais.

Com efeito, diferentemente dos danos extrapatrimoniais, os quais podem 

ser reconhecidos, em certas circunstâncias, como decorrência automática da 

conduta lesiva - dano moral in re ipsa -, os danos patrimoniais demandam a 

demonstração, ao menos, de plausibilidade jurídica, permitindo-se ao julgador 

inferir que da condição fática comprovada decorre normalmente, segundo as 

máximas da experiência, dano patrimonial para a vítima.

É notório que o Brasil não adotou o sistema punitivo das reparações civis. 

A despeito da inconteste despatrimonialização do direito civil, o deslocamento 
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do sistema de responsabilidade civil do patrimônio para a vítima da violação 

de direito não teve o condão de romper o liame necessário entre o dano e a 

reparação. Ao contrário, fez-se constar de forma expressa que “a indenização 

mede-se pela extensão do dano” (art. 944, do CC/2002), sendo este o limitador 

máximo da indenização, que ainda poderá ser reduzida se a gravidade da culpa 

o recomendar (parágrafo único do referido dispositivo). Assim, pode-se afi rmar 

que se reservou ao direito penal e a normas específi cas e esparsas a penalidade 

pela prática de condutas lesivas.

Indo mais além, nota-se que esse movimento de despatrimonialização 

logrou fi xar a prevalência da tutela inibitória e preventiva, tendentes a alcançar o 

resultado equivalente à observância do direito tutelado. Isso porque compreende-

se ser a tutela inibitória forma mais efi caz de proteger o interesse jurídico, uma 

vez que a posterior reparação não é capaz de restituir as partes ao real status quo 

ante.

Harmonizando-se com este sistema jurídico, a Lei n. 9.279/1996 também 

estabeleceu regramento preciso no que se refere às condutas lesivas aos 

direitos nela reconhecidos, prevendo inclusive a tipifi cação de crimes contra a 

propriedade industrial. Nesse sistema penal, deixou-se expresso – o que seria até 

despiciendo – que a sanção penal não afastaria o direito individual da vítima de 

pleitear a legítima proteção (art. 207) e a reparação dos danos por si suportados 

(arts. 208 e 209). Ao mesmo tempo, estabeleceu-se o poder-dever de o juiz 

evitar a concretização de danos irreparáveis ou de difícil reparação, nos termos 

do art. 209 do referido diploma legal.

Desse modo, a Lei de Propriedade Industrial, ao assegurar ao titular 

do direito exclusivo violado a pretensão à reparação dos danos sofridos (art. 

209) e estabelecer os critérios a serem utilizados para determinação dos lucros 

cessantes diante da reconhecida difi culdade de sua apuração exata (art. 210), 

não determina a utilização da indenização como punição, tampouco fi xa uma 

presunção em favor da vítima. A interpretação do art. 209 deve atender e 

preservar a coerência normativa.

Nesse cenário, o saudoso Denis Borges Barbosa lecionava que (Tratado da 

propriedade intelectual, tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 146-147 - 

sem destaques no original):

Esse poder de exclusão [monopólio] independe de qualquer dano, lesão, 

culpa, boa ou má fé, e se exerce contra todas pessoas sem exceção. Assim, o titular 

desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que imponha 
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coativamente a qualquer pessoa a obrigação de não-fazer (não usar o nome 

empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob 

sanção de uma astreinte. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não 

fazer.

Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a recomposição 

patrimonial, são secundárias – e devem ser assim tratadas –, a reparação do eventual 

e excepcionalíssimo dano moral, assim como todas as outras formas de reparar os 

efeitos de uma infração de exclusiva.

Em síntese, também na legislação específica posta em debate, como 

de resto no sistema de responsabilidade civil brasileiro, não há a adoção de 

indenização punitiva – mantendo-se a tradição dos países integrantes do civil 

law –, de modo que a reparação do dano efetivo, na medida de sua extensão, fi ca 

reservada aos casos em que não foi possível a efi caz atuação preventiva.

Bem postas estas premissas, impõe-se reconhecer, enfi m, que a tentativa 

de internalização de mercadoria não é, por si só, apta a confi gurar dano para 

o direito exclusivo da recorrente. Tentativa, frisa-se, em sentido atécnico, para 

enfatizar o fato de que a mercadoria não foi efetivamente inserida no mercado 

nacional, uma vez que fi cou imediatamente retida no porto.

E, nesse ponto, revela-se a mais óbvia distinção entre o caso dos autos e 

aquele sobre o qual se debruçou esta Terceira Turma no julgamento do acórdão 

indicado como paradigma (REsp n. 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJ 4.8.2003, p. 295). Da leitura dos fundamentos declinados no 

voto condutor do acórdão mencionado, acatou-se a superação da jurisprudência 

então dominante no sentido de ser dispensável a exigência de comercialização. 

Contudo, essa dispensa não corresponde à conclusão pretendida pela recorrente 

de que a mera prática de ato tipificado já corresponderia ao automático 

reconhecimento de dano material, mas sim, ao fato de que o dano material 

poderia ocorrer em situações que não houvesse a efetiva venda da mercadoria, 

reconhecendo-se o dano decorrente tão somente da exposição do bem contrafeito 

ao mercado consumidor.  É o que se depreende do seguinte trecho:

Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui 

como fundamento a ‘comercialização do produto falsifi cado’, mas a ‘vulgarização do 

produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca’, levadas a cabo 

pela prática de falsifi cação.

De fato, a mera vulgarização de produtos do mercado de luxo, como era a 

hipótese daqueles autos – utilização indevida e desautorizada da marca Louis 
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Vuitton – induz, sob o ponto de vista econômico, à redução das vendas do 

produto legítimo, não por desviar-lhe a clientela, mas como consequência da 

deterioração da imagem de exclusividade do produto, como bem pontuou a 

relatora Min. Nancy Andrighi:

De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, 

produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões 

de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse 

vulgarizado por meio de uma falsifi cação generalizada.

Conclui-se, assim, que a falsifi cação, por si só, provoca substancial redução 

no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca 

registrada, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos materiais.

Por sua vez, no caso dos autos, os produtos não tiveram o condão sequer 

de serem conhecidos pelo potencial mercado consumidor, tampouco trata-se de 

ramo mercadológico peculiar, em que os consumidores deixariam de comprar o 

produto da recorrente pelo simples fato de se tornar disseminado no mercado. 

Desse modo, não há como se reconhecer a similitude fática imprescindível ao 

conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.

Acrescenta-se que também nos demais paradigmas indicados a situação 

fática não observa a peculiaridade destes autos - produto que nem mesmo 

adentrou no mercado consumidor nacional.

Em suma, diante da efi cácia das medidas preventivas consubstanciadas 

na retenção da mercadoria no porto, que lograram impedir a concretização de 

prejuízos patrimoniais, sob qualquer modalidade, para a recorrente, deve-se 

manter à inteireza o acórdão recorrido.

Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.342.640-SP (2012/0186042-0)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Google Brasil Internet Ltda
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Advogados: Eduardo Luiz Brock e outro(s) - SP091311

Fábio Rivelli e outro(s) - SP297608

Recorrido: Ricardo Alexandre Antoniazzi

Advogados: Leonardo Guerzoni Furtado de Oliveira e outro(s) - SP194553

Ricardo Alexandre Antoniasi (Em Causa Própria) - SP188390

EMENTA

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Ação de obrigação de 

fazer. Orkut. Remoção de conteúdo reputado ofensivo. Possibilidade. 

Monitoramento prévio de publicações na rede social. Fornecimento 

de dados pessoais. Impossibilidade. Julgamento extra petita. Presença. 

Astreintes. Obrigação impossível. Afastamento.

- Ação ajuizada em 12.09.2008. Recurso especial interposto em 

06.03.2012 e distribuído a este gabinete em 26.08.2016.

- Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois 

o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no 

aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

- Esta Corte fi xou entendimento de que “(i) não respondem 

objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações 

ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio 

do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) 

devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência 

de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de 

responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema 

minimamente efi caz de identifi cação de seus usuários, cuja efetividade 

será avaliada caso a caso”. Precedentes.

- Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o 

provedor de conteúdo, que registra o número de protocolo na internet 

(IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta, 

mantém um meio razoavelmente efi ciente de rastreamento dos seus 

usuários, medida de segurança que corresponde à diligência média 

esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet.

- Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo 

o qual não constitui julgamento extra petita a decisão do Tribunal de 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

422

origem que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com 

a pretensão deduzida na exordial como um todo.

- Na hipótese, contudo, há julgamento extra petita se a autora 

requer a remoção e guarda de conteúdo on-line por seis meses e o 

Juízo obriga a recorrente a manter um “monitoramento prévio”, pelo 

mesmo período, de determinado usuário de aplicação de internet.

- Há violação ao art. 461 do CPC/1973 a imposição de multa 

cominatória para obrigação de fazer que se afi gura impossível de ser 

cumprida, o que enseja o afastamento das astreintes.

- Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer 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. Dr. Eduardo Mendonça, pela parte recorrente: Google Brasil Internet 

Ltda.

Brasília (DF), 07 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 14.2.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Google Brasil Internet Ltda., com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdão exarado pelo TJ/SP.

Ação: de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por Ricardo Alexandre Antoniassi, em desfavor da recorrente, em virtude da 

divulgação na aplicação de internet da recorrente denominada ORKUT, 

de informações ofensivas à reputação do recorrido, feitas por um terceiro 
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identifi cado como “Allan Fernandes Piccinin”, em que se pleiteia: (i) a remoção 

de conteúdo considerado ofensivo do ORKUT e (ii) a apresentação dos danos 

cadastrais (nome completo, endereço, RG e CPF) do usuário responsável pela 

divulgação do conteúdo ofensivo. Houve concessão de tutela antecipada para 

determinar a exclusão de todo o conteúdo ofensivo ao recorrido.

Sentença: julgou procedente o pedido, para determinar à requerente que 

monitore previamente as mensagens e informações a serem divulgadas pelo 

“Allan” com referência expressa à pessoa do requerido, por um período de 6 

(seis) meses, removendo-as do ORKUT, providência a ser adotada, de imediato, 

no tocante àquelas já publicadas até a data de prolação da sentença, sob pena de 

incorrer em multa cominatória fi xada na decisão antecipatória de tutela.

Embargos de declaração: interpostos pelo requerido, foram acolhidos para 

reconhecer a este o direito de obter os dados do usuário responsável pela 

inserção do material ofensivo e criminoso no sítio Orkut.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela requerente, nos 

termos da seguinte ementa:

Responsabilidade civil. Obrigação de fazer. Procedência. Demanda que 

visa retirada de páginas do site ‘ORKUT’ (mantido pela apelante), divulgando 

informações ofensivas acerca da pessoa do autor. Cabimento. Incontroversa 

a nocividade das mensagens constantes no referido site, com relação ao 

requerente. Veiculação apta a ensejar dano. Correta a determinação no sentido de 

que a ré proceda à retirada de tais informações. Precedentes. Sentença mantida. 

Recurso improvido (e-STJ fl . 707).

Embargos de declaração: interpostos pela requerente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 2º, 128, 293, 460, 461 e 535 do 

CPC/1973; e 248 do CC/2002, bem como dissídio jurisprudencial. Além de 

negativa de prestação jurisdicional, aponta a ocorrência de julgamento extra 

petita, consistente na imposição de obrigação impossível (monitoramento 

prévio do conteúdo) não requerida pelo autor da ação, imposta apenas em sede 

de sentença. Aduz que tal condenação não pode ser tida como consequência 

da decisão antecipatória de tutela. No mais, sustenta a impossibilidade de 

monitoramento prévio da inserção de conteúdo, bem como de apresentação de 

dados pessoais do usuário, motivo pelo qual não haveria de se falar em aplicação 

de multa cominatória, na hipótese de obrigação de fazer impossível.
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Tutela provisória de urgência: requerida pela recorrente (e-STJ fl s. 1.176-

1.973) relacionada à execução da multa, em sede de cumprimento provisório de 

sentença, no valor de R$ 153.666,39 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos 

e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos). A recorrente sustenta que a 

multa executada decorre do descumprimento de ordem genérica de remoção 

e monitoramento de conteúdo, bem como de fornecimento de dados, 

“independentemente da indicação dos respectivos URLs dos conteúdos infringentes”, o 

que estaria em dissonância com a orientação fi rmada por este Superior Tribunal 

de Justiça. A tutela provisória de urgência foi indeferida monocraticamente 

(fl s. 1.976-1.979 e-STJ) e, após a interposição de agravo interno, pela Terceira 

Turma, em julgamento assim ementado:

Processo Civil e Civil. Agravo interno no pedido incidental de tutela provisória 

de urgência no recurso especial. Tutela de urgência que objetiva a atribuição de 

efeito suspensivo a recurso especial. Ausência de pressupostos.

1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus 

boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, 

que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

2. A ausência do “periculum in mora” basta para o indeferimento do pedido, 

sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do “fumus boni 

juris”, que deve se fazer presente cumulativamente.

3. Agravo interno não provido.

Relatados os fatos, decide-se.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia a 

determinar se: (i) houve omissão do acórdão recorrido, com violação ao art. 

535, II, do CPC/1973; (ii) a decisão judicial controvertida é extra petita e, 

por consequência, nula em razão do disposto nos arts. 2º, 128, 293 e 460 do 

CPC/1973; e (iii) é possível a observância das obrigações impostas na sentença 

e mantidas pelo acórdão recorrido, em consonância com a legislação federal e 

com a jurisprudência desta Corte superior.

Como uma nota introdutória, deve-se ressaltar que os fatos referentes à 

controvérsia ocorreram anteriormente à publicação do Marco Civil da Internet, 

estabelecido pela Lei n. 12.965/2014. Também merece menção o fato que 

a aplicação de internet chamada ORKUT foi extinta pela recorrente em 

30.09.2014. Ou seja, este recurso especial envolve um serviço – ou aplicação, 
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como denomina o Marco Civil da Internet – que sequer é mais oferecido ao 

público.

I – Da possível violação ao art. 535, II, do CPC/1973

Inicialmente, constata-se que o acórdão recorrido não contém omissão, 

contradição ou obscuridade. O TJ/SP tratou sufi ciente dos temas necessários 

para a resolução da controvérsia, proferindo, a partir da conjuntura então 

apresentada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.

Embora tenha apreciado toda a matéria em discussão, tratou da 

responsabilidade do ORKUT sob viés diverso daquele pretendido pelo 

recorrente, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração. 

Observa-se que o recorrente se utilizou dos embargos de declaração com efeitos 

infringenciais.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, 

contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o 

que ele entender relevante à lide. O tribunal não está obrigado a julgar a questão 

posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre 

convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC/1973.

Por outro lado, encontra-se pacificado no STJ o entendimento de 

que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados objetivando o 

prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar 

qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. Confiram-se os 

precedentes: AgRg no Ag 680.045/MG, 5ª Turma, DJ de 03.10.2005; EDcl no 

AgRg no REsp 647.747/RS, 4ª Turma, DJ de 09.05.2005; EDcl no MS 11.038/

DF, 1ª Seção, DJ de 12.02.2007.

Constata-se, na realidade, o inconformismo da recorrente e a tentativa de 

imprimir aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra 

viável no contexto do mencionado recurso.

Por essa razão, não se verifi ca a ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

II – Do alegado caráter extra petita da decisão judicial

Neste momento, cumpre analisar a possível existência de decisão judicial 

extra petita na hipótese dos autos. Para esse fim, transcreve-se abaixo os 

dispositivos que supostamente foram violados pelo acórdão recorrido, quais 

sejam os arts. 128 e 460 do CPC/1973:
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CPC/1973

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso 

conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da 

parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa 

da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto 

diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação 

jurídica condicional.

Referidos dispositivos legais representam manifestações do princípio da 

demanda que visa indicar os limites que devem ser observados pela atividade 

jurisdicional. Nesses termos, segundo o CPC/1973 – e mantido em sua essência 

pelo CPC/2015 – ao processo interessa o litígio apenas nos limites em que foi 

proposto pelas partes ao juiz. Nesse sentido, podemos mencionar a lição da 

doutrina processualista:

Este litígio processual, pois, não se confunde com eventual litígio social. O juiz 

tem de decidir o litígio processual e é sobre essa que se projeta o resultado do 

processo. Aquilo que, o campo social, não se qualifi cou como litígio processual, 

não interessa ao processo. O litígio processual constitui, na língua do Código de 

Processo Civil, o mérito da causa. Pertence às partes a formação do mérito da 

causa. (L. G. MARINONI, S. C. ARENHARDT, D. MITIDIERO. Código de Processo Civil 

Comentado. São Paulo: RT, 2ª ed., 2016, p. 275)

Dessa forma, deve existir uma estrita correlação entre pedido, causa de 

pedir e sentença, em função do que dispõe os arts. 128 e 460 do CPC/1973 

acima transcritos. Assim, por ser atribuição das partes a fi xação do pedido e 

da causa de pedir, a sentença que deixe de observar esses limites passa a ser 

corrigível pelos meios processuais adequados, conforme corroborado novamente 

pela doutrina:

O autor fi xa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), 

cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir 

sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, 

a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra 

ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo 

ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por 

embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o 

recurso, reduzi-la aos limites do pedido. (N. NERY JUNIOR, R. M. A. NERY. Código de 

Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 13ª ed., 2013, p. 803)
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No entanto, conforme ampla jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, não é qualquer incongruência entre pedido, causa de pedir e sentença 

que enseja a confi guração de decisão extra petita. Nesses termos, no julgamento 

AgInt no AREsp 873.425/RJ, ocorrido em 20.09.2016 (DJe 29.09.2016), a 

Segunda Turma desta Corte afi rmou que “não ocorre julgamento ultra petita se o 

Tribunal local decide questão que é refl exo do pedido na exordial”.

No mesmo sentido, invocando outros precedentes desta Corte (AgRg 

no AREsp 755.537/SC, DJe 14.9.2015; AgRg no REsp 1.462.911/SC, DJe 

3.2.2015 e AgRg no REsp 1.477.608/SC, DJe 28.10.2014), a Prima Turma 

afi rmou que:

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não constitui 

julgamento extra petita a decisão do Tribunal de origem que aprecia o pleito inicial 

interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, 

qual seja, o pagamento da verba referente ao sobreaviso e seus refl exos nos 

cálculos das férias e gratifi cação natalina, por se tratar apenas de consectário 

legal da condenação. (AgInt no REsp 1.452.677/SC, Primeira Turma, julgado em 

20.09.2016, DJe 04.10.2016. Grifou-se)

Assim, se determinada controvérsia é apreciada no contexto do pedido e da 

causa de pedir apresentada pelas partes, não haveria vício a ser corrigido. Também 

a Terceira Turma julga com igual entendimento, conforme o julgamento do 

AgInt no REsp 1.546.086/RS (DJe 25.10.2016), em que se afi rmou: “não há 

falar em julgamento extra petita quando decidida a causa dentro dos contornos da 

lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora 

da demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial”.

Na hipótese dos autos, a controvérsia relativa à existência de julgamento 

extra petita está prequestionado expressamente no acórdão recorrido, conforme 

trecho transcrito abaixo:

É bem verdade que a recorrente, na qualidade de provedora da Internet, não 

pode ser responsabilizada pelo conteúdo de mensagens/páginas inseridas por 

terceiros. Nem isso postulou o autor, conforme já exposto. O que se buscou aqui 

é impedir ou suprimir informações de conteúdo nocivo, relativos à sua pessoa, 

pretensão o viável e passível de cumprimento. (fl . 709 e-STJ)

Dessa maneira, conforme consta às fl s. 841-842 (e-STJ) nas razões do 

recurso especial, ao fazermos o cotejamento entre todos os pedidos constantes 

na petição inicial e o dispositivo da sentença, verifi ca-se uma incongruência 
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inadmissível. Abaixo seguem transcritos todos os pedidos do recorrido (fl s. 52-

53 e-STJ):

a) Restando presentes os requisitas legais autorizadores da concessão da 

tutela antecipada sob efeito liminar, ante o caráter criminoso, ilegal e ofensivo 

do conteúdo veiculado na internet, do evidente dano irreparável ao nome, 

honra, caráter, integridade, dignidade e moral do autor, serve da presente para 

requerer se digne Vossa Excelência, seja concedida ao autor a competente Tutela 

Antecipada com caráter Liminar inaudita altera pars no sentido de determinar 

à requerida a imediata retirada de seu sitio eletrônico denominado “Orkut” 

material lesivo e criminoso inserido pelo seu usuário Allan Fernandes Piccinin, 

constante do link eletrônico (...) transcrito na presente medida no material em 

anexo, devendo fazê-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir de sua 

intimação, sob pena de multa diária como já consta estipulado no instrumento 

legal celebrado entre requerida e o Ministério Publico Federal bem como, pena 

desobediência.

b) Requer ainda, na medida ora requerida, seja determinado à requerida a 

preservação do conteúdo criminoso que deverá retirado do seu sitio eletrônico 

bem como de todas as informações Pessoais do usuário autor da inserção do 

referido material, para os devidos fi ns legais cíveis e criminais.

c) Requer por fi m, seja a presente ação julgada procedente convertendo-se 

a tutela concedida em caráter definitivo, requerendo ainda seja obrigada a 

requerida a informar, conforme se prevê nas cláusula 20 e alíneas do termo 

de compromisso e cooperação celebrado com o Ministério Publico Federal, as 

informações completas do seu usuário responsável pela inserção do material 

ofensivo e criminoso em seu sitio Orkut proferidas contra o autor, tais como 

nome completo, endereço, RG e CPF, visando assim a identifi cação legal do 

usuário responsável, para fi ns de apuração de responsabilidade civil e criminal 

do mesmo.

d) Requer a condenação da requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios e demais consectários legais.

e) Requer o autor, com fundamento no artigo 155, 1 do CPCivil, seja o presente 

feito tramitado em segredo de justiça ante a natureza da matéria abrangida 

visando resguardar a integridade, a honra e a imagem do autor advogado, 

devendo ser determinado à serventia a devida anotação nos autos.

f ) Requer a citação por Carta AR da Requerida, na pessoa do seu representante 

legal no endereço citado no preâmbulo da presente peça, para responder aos 

termos da presente ação sob pena de revelia e confi ssão.

g) como provas, requer o depoimento pessoal do representante legal da 

requerida, sob pena de confi ssão, oitiva de testemunhas, cujo rol será ofertado 

oportunamente, juntada de novos documentos e demais provas permitidas em 

direito.
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h) Requer, fi nalmente, sejam concedidas ao Sr. ofi cial de justiça encarregado 

das diligências, as faculdades previstas nos §§ 1 0 e 20, do artigo 172, do Código 

de Processo Civil.

Por sua vez, na sentença (e-STJ fl s. 518-519), encontra-se o seguinte 

dispositivo:

Em face do exposto e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente 

ação para o fi m de determinar à requerida, que monitore as mensagens ofensivas 

recebidas da pessoa identificada como “Allan” com referência expressa à 

pessoa do autor, por um período de seis meses contados do trânsito em julgado 

desta decisão, removendo-as do “site” de relacionamento (“ORKUT”), providência 

a ser adotada, inclusive e de imediato, no tocante àquelas já publicadas até a 

presente data, sob pena de incorrer na pena cominatória fi xada na decisão inicial, 

a partir desta data, fi cando mantida a antecipação dos efeitos da tutela. (grifou-se)

Assim, de um pedido para remoção e conservação do conteúdo lesivo 

chega-se a uma sentença que ordena o monitoramento dos materiais a serem 

publicados por um determinado usuário do ORKUT, o que constitui nada mais 

que uma ordem de censura prévia aos conteúdos da rede social em comento.

É impossível reconhecer que o comando de monitoramento da referida 

aplicação de internet esteja compreendida em uma possível interpretação do 

pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial, o que afasta a hipótese 

discutida neste recurso dos precedentes desta Corte superior acima apontados.

Por ultrapassar totalmente os limites estabelecidos no litígio pelas partes, 

faz-se necessário reconhecer o caráter extra petita da sentença de 1º grau de 

jurisdição mantida pelo acórdão recorrido. Dessa forma, impõe-se reconhecer 

que há julgamento extra petita se a autora requer a remoção e guarda de 

conteúdo on-line por seis meses e o Juízo obriga a recorrente a manter um 

“monitoramento prévio”, pelo mesmo período, de determinado usuário de 

aplicação de internet.

III – Da impossibilidade de cumprimento das obrigações

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi condenada às 

seguintes obrigações de fazer: (i) em liminar, retirar e manter o conteúdo 

nocivo à recorria; (ii) em sentença, (a) monitorar previamente o conteúdo a 

ser publicado por determinado usuário do ORKUT e (b) apresentar todos as 

informações cadastrais desse usuário (nome, endereço, RG e CPF).
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Por sua vez, no acórdão recorrido, encontram-se referências à 

jurisprudência do TJ/SP acerca da responsabilidade do GOOGLE, na 

qualidade de mantenedora da aplicação de internet ORKUT, relacionada à 

remoção de conteúdo nocivo da mencionada rede social. Contudo, em nenhum 

dos julgamentos do Tribunal paulista mencionados no acórdão permite-se a 

imposição de obrigações seja de monitoramento do conteúdo a ser publicado 

(que é uma censura prévia), seja de obrigação de disponibilização de dados 

pessoais de qualquer usuário, como nome completo, endereço, RG e CPF.

III.a – Da natureza do ORKUT

Com a publicação da Lei n. 12.965/2014, que institui o Marco Civil da 

Internet, muitos dos elementos que compõem a rede mundial de computadores 

foram defi nidos normativamente. Assim, temos que a Internet foi defi nida 

como “o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala 

mundial para uso público e irrestrito, com a fi nalidade de possibilitar a comunicação 

de dados entre terminais por meio de diferentes redes” (art. 5º, I).

Na Internet, há uma multiplicidade de atores oferecendo diferentes 

tipos de serviços e utilidades para os usuários, conforme se afi rmou no REsp 

1.316.921/RJ:

Os provedores de serviços de Internet são aqueles que fornecem serviços 

ligados ao funcionamento dessa rede mundial de computadores, ou por meio 

dela. Trata-se de gênero do qual são espécies as demais categorias, como: (i) 

provedores de backbone (espinha dorsal), que detêm estrutura de rede capaz de 

processar grandes volumes de informação. São os responsáveis pela conectividade 

da Internet, oferecendo sua infraestrutura a terceiros, que repassam aos usuários 

fi nais acesso à rede; (ii) provedores de acesso, que adquirem a infraestrutura 

dos provedores backbone e revendem aos usuários fi nais, possibilitando a estes 

conexão com a Internet; (iii) provedores de hospedagem, que armazenam dados 

de terceiros, conferindo-lhes acesso remoto; (iv) provedores de informação, que 

produzem as informações divulgadas na Internet; e (v) provedores de conteúdo, 

que disponibilizam na rede os dados criados ou desenvolvidos pelos provedores 

de informação ou pelos próprios usuários da web.

É frequente que provedores ofereçam mais de uma modalidade de serviço de 

Internet; daí a confusão entre essas diversas modalidades. Entretanto, a diferença 

conceitual subsiste e é indispensável à correta imputação da responsabilidade 

inerente a cada serviço prestado.

Utilizando as defi nições estabelecidas pelo art. 5º, VII, do Marco Civil 

da Internet, o serviço prestado pela recorrente consiste em uma “aplicação de 
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internet” que é o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio 

de um terminal conectado à internet.

Na hipótese dos autos, o ORKUT era uma aplicação de internet em que 

permitia a formação de comunidades virtuais para a veiculação de informações 

de vários tipos, verifi ca-se que o GOOGLE atua como provedor de conteúdo (na 

linguagem dos precedentes desta Corte), pois o site disponibiliza informações, 

opiniões e comentários de seus usuários. Estes usuários criam páginas pessoais 

(perfi s), por meio das quais se relacionam com outros usuários e integram 

grupos (comunidades), igualmente criados por usuários, nos quais se realizam 

debates e troca de informações sobre interesses comuns. Ressalte-se, por fi m, 

que o recorrente não exercia nenhuma forma de editoração ou controle prévio 

das informações que os usuários publicavam no ORKUT.

III.b – Da obrigação de monitoramento (censura prévia)

Mesmo que a obrigação da recorrente de realizar, por um período de seis 

meses, o monitoramento prévio dos conteúdos a serem publicados pelo usuário 

do ORKUT “Allan Fernandes Piccinin” foi imposta de forma claramente extra 

petita, alguns breves comentários sobre tal ordem devem ser feitos ante a sua 

fl agrante ilegalidade.

Esta Corte superior possui entendimento consolidado no sentido de 

não constituir uma atividade intrínseca da recorrente, então mantenedora do 

ORKUT, a fi scalização prévia dos conteúdos a serem postados na rede social. 

Nesse sentido, mencione-se o julgamento REsp 1.193.764/SP (Terceira Turma, 

julgado em 14.12.2010, DJe 08.08.2011), em cuja ementa se lê o seguinte:

3. A fi scalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações 

postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, 

de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site 

que não examina e fi ltra os dados e imagens nele inseridos.

Esse posicionamento é corroborado por outros precedentes deste 

Tribunal Superior, tais como REsp 1.308.830/RS (Terceira Turma, julgado em 

08.05.2012, DJe 19.06.2012), REsp 1.316.921/RJ (Terceira Turma, julgado em 

26.06.2012, DJe 29.06.2012), REsp 1.568.935/RJ (Terceira Turma, julgado 

em 05.04.2016, DJe 13.04.2016), AgRg no AREsp 614.778/RJ (Terceira 

Turma, julgado em 05.02.2015, DJe 12.02.2015), AgRg no AREsp 308.163/

RS (Quarta Turma, julgado em 14.05.2013, DJe 21.05.2013) e AgRg no REsp 
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1.402.104/RJ (Quarta Turma, julgado em 27.05.2014, DJe 18.06.2014), cuja 

ementa afi rma:

1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se manifestou no sentido de 

que: I) o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas 

no site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo 

provedor da internet, porquanto não se lhe é exigido que proceda a controle 

prévio de conteúdo disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a 

responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002; II) a 

fi scalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço 

prestado pelo provedor no Orkut.

Além disso, não há no ordenamento jurídico qualquer dispositivo legal 

que obrigue o recorrente a realizar um “monitoramento” das informações e 

conteúdos que serão disponibilizados pelo extinto ORKUT ou por qualquer 

outra aplicação oferecida pelo recorrente. Aliás, na hipótese dos autos, esse 

chamado monitoramento nada mais é que a imposição de censura prévia à livre 

manifestação em redes sociais.

Conforme entendimento desta Corte, o controle editorial prévio do 

conteúdo das informações se equipara à quebra do sigilo da correspondência 

e das comunicações, vedada pelo art. 5º, XII, da CF/1988. Não bastasse isso, 

a avaliação prévia do conteúdo de todas as informações inseridas na web 

eliminaria um dos maiores atrativos da internet, que é a transmissão de dados 

em tempo real.

Nesse sentido, vale mencionar a lição de Carlos Aff onso Pereira de Souza 

vê “meios tecnológicos para revisar todas as páginas de um provedor”, mas 

ressalva que esse procedimento causaria “uma descomunal perda na efi ciência 

do serviço prestado, quando não vier a impossibilitar a própria disponibilização 

do serviço” (A responsabilidade civil dos provedores pelos atos de seus usuários 

na internet. In Manual de direito eletrônico e internet. São Paulo: Aduaneiras, 

2006, p. 651).

No mesmo sentido opina Paulo Nader, que considera inviável impor essa 

conduta aos provedores, “pois tornaria extremamente complexa a organização de 

meios para a obtenção dos resultados exigidos, além de criar pequenos órgãos de 

censura” (Curso de direito civil. vol. VII, 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, 

p. 385).

Em outras palavras, exigir dos provedores de conteúdo o monitoramento 

das informações que veiculam traria enorme retrocesso ao mundo virtual, 
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a ponto de inviabilizar serviços que hoje estão amplamente difundidos no 

cotidiano de milhares de pessoas. A medida, portanto, teria impacto social 

extremamente negativo.

Trata-se de questão com repercussão internacional, que tem ocupado 

legisladores de todo o mundo, sendo possível identifi car, no direito comparado, 

a tendência de isentar os provedores de serviço da responsabilidade pelo 

monitoramento do conteúdo das informações veiculadas em seus sites.

III.b – Da obrigação de fornecimento de informações

De acordo com os precedentes deste STJ, não se pode considerar de risco 

a atividade desenvolvida pelos provedores de conteúdo e sequer é possível exigir 

a fi scalização prévia das informações disponibilizadas em aplicações de internet.

Por outro lado, esta mesma Corte exige que o provedor tenha o cuidado de 

propiciar meios para que se possa identifi car cada um desses usuários, coibindo 

o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. 

Trata-se, nada mais, que a contrapartida da liberdade de manifestação do 

pensamento, prevista no art. 5º, IV, da CF/1988, que é a vedação ao anonimato.

A esse respeito, Marcel Leonardi observa que o provedor deve exigir do 

usuário, conforme a natureza do serviço prestado, “os números de IP atribuídos 

e utilizados pelo usuário, os números de telefone utilizados para estabelecer 

conexão, o endereço físico de instalação dos equipamentos utilizados para 

conexões de alta velocidade e demais informações que se fi zerem necessárias 

para prevenir o anonimato do usuário” (Responsabilidade civil dos provedores 

de serviços de internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 82).

Portanto, espera-se que o provedor adote providências que, conforme as 

circunstâncias específi cas de cada caso, estiverem ao seu alcance para permitir a 

identifi cação dos usuários de determinada aplicação de internet. Dessa forma, 

esta Corte entende como sufi ciente a apresentação dos registros de número IP. 

Veja-se, nesse sentido, o julgamento pela Terceira Turma do REsp 1.193.764/

SP (DJe 08.08.2011), cuja ementa destaca que:

6. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários 

externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de 

propiciar meios para que se possa identifi car cada um desses usuários, coibindo 

o anonimato e atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. 

Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar 
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as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, 

estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de 

responsabilização subjetiva por culpa in omittendo.

7. Ainda que não exija os dados pessoais dos seus usuários, o provedor de 

conteúdo, que registra o número de protocolo na internet (IP) dos computadores 

utilizados para o cadastramento de cada conta, mantém um meio razoavelmente 

eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que 

corresponde à diligência média esperada dessa modalidade de provedor de 

serviço de internet.

Esse entendimento é corroborado por diversos precedentes da Terceira e 

Quarta Turmas desta Corte Superior, como o REsp 1.308.830/RS (Terceira 

Turma, julgado em 08.05.2012, DJe 19.06.2012), o REsp 1.512.647/MG 

(Segunda Seção, julgado em 13.05.2015, DJe 05.08.2015), o AgRg no REsp 

1.384.340/DF (Terceira Turma, julgado em 05.05.2015, DJe 12.05.2015) e 

o AgRg no REsp 1.402.104/RJ (Quarta Turma, julgado em 27.05.2014, DJe 

18.06.2014), cuja ementa afi rma expressamente que:

2. A responsabilidade subjetiva do agravante se confi gura quando: I) ao ser 

comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por 

ser ofensivo, não atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, 

passando a responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da 

omissão em que incide; II) não mantiver um sistema ou não adotar providências, 

que estiverem tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a identifi cação 

do usuário responsável pela divulgação ou a individuação dele, a fi m de coibir o 

anonimato.

3. O fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores 

utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de 

identifi cação de usuários. (Grifou-se)

Dessa forma, percebe-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça é consolidada no sentido de – para adimplir sua obrigação de identifi car 

usuários que eventualmente publiquem conteúdos considerados ofensivos 

por terceiros – é sufi ciente o fornecimento do número IP correspondente à 

publicação ofensiva indicada pela parte.

Aliás, mesmo que esta controvérsia não se resolva sob os auspícios do 

Marco Civil da Internet, essa legislação também não obriga o fornecimento de 

tais informações quando não necessárias à prestação de determinada aplicação 

de internet. Nesse sentido, importante trazer à colação o disposto no art. 19 da 

mencionada Lei:
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Lei n. 12.965/2014

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 

censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 

terceiros se, após ordem judicial específi ca, não tomar as providências para, no 

âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 

indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições 

legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, 

identifi cação clara e específi ca do conteúdo apontado como infringente, que 

permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou 

a direitos conexos depende de previsão legal específi ca, que deverá respeitar a 

liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição 

Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de 

conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação 

ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses 

conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas 

perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova 

inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização 

do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da 

alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Retornando à controvérsia dos autos, verifica-se que a recorrente foi 

obrigada a fornecer, além do número IP, a apresentar o nome completo, endereço 

e os números de identidade (RG e CPF) do usuário de determinado perfi l do 

ORKUT, o que é considerado excessivo por este Tribunal. Há de se reconhecer, 

ainda, que tais informações não são requeridas pela recorrente quando qualquer 

pessoa quisesse se inscrever na mencionada rede social, tornando-se claramente 

uma obrigação de impossível cumprimento.

IV – Das astreintes em obrigações impossíveis

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor 

da astreinte quando a sua fi xação ocorrer em valor muito superior ao discutido 

na ação judicial em que foi imposta, a fi m de evitar possível enriquecimento sem 

causa. Nesse sentido, pode-se mencionar os julgamentos do AgRg no AREsp n. 
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516.265/RJ, Quarta Turma, DJe de 26.8.2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, 

Terceira Turma, DJe de 27.11.2013; REsp n. 947.466/PR, Quarta Turma, DJe 

de 13.10.2009.

No AgRg no AREsp 648.677/SP (julgado em 22.11.2016, DJe 

25.11.2016), a Terceira Turma entendeu que também é admitida a revisão do 

valor de multa diária quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em fl agrante 

ofensa á razoabilidade e proporcionalidade, conforme ementada transcrita 

abaixo:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Direito Civil e Processual 

Civil. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de IP. Transação bancária 

fraudulenta. Multa diária (astreintes). Afastamento ou redução do valor. 

Proporcionalidade verifi cada. Agravo regimental improvido.

1. A orientação consolidada nesta Corte é no sentido de que só é admitida a revisão 

do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial, quando ela se 

mostrar irrisória ou exorbitante, em fl agrante ofensa aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, o que não ocorrente no caso.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 648.677/SP, Terceira Turma, julgado em 22.11.2016, DJe 

25.11.2016)

Nessa linha de raciocínio, o valor total fi xado a título de multa diária poderá 

ser objeto de redução se arbitrada a multa diária em valor desproporcional e não 

razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir.

Conforme frisado no julgamento pela Terceira Turma do REsp 1.192.197/

SC (DJe de 05.06.2012), “a análise sobre o excesso ou não da multa não deve 

ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados no tempo – 

agora que a prestação fi nalmente foi cumprida – procura razoabilidade quando, 

na raiz do problema, existe justamente um comportamento desarrazoado de 

uma das partes; ao contrário, a eventual revisão deve ser pensada de acordo com as 

condições enfrentadas no momento em que a multa incidia e com o grau de resistência 

do devedor”. (Grifou-se)

No mesmo sentido, ainda podem ser mencionados o AgRg no REsp 

1.026.191/RS (Terceira Turma, DJe 23.11.2009) e o REsp 1.151.505/SP 

(Terceira Turma, DJe 22.10.2010).

Com efeito, não se pode perder de vista que a multa cominatória não visa 

a compensar a parte contrária pelos prejuízos advindos do descumprimento da 
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ordem judicial. As astreintes sancionam a parte pela sua recalcitrância em acatar 

uma determinação judicial. Objetivam assegurar a efetividade das decisões 

emanadas do Poder Judiciário, salvaguardando sua imagem e o respeito que 

todos devem ter pelo órgão, detentor do monopólio da jurisdição.

Dessa forma, tendo em vista a natureza das astreintes, não se pode aferir 

sua razoabilidade tomando como parâmetro a expressão econômica envolvida 

na ação. O que se deve observar é o grau de renitência da parte em cumprir 

a ordem judicial, cujo prestígio e autoridade não têm nenhuma relação com o 

valor da obrigação da qual deriva.

Portanto, fi xada a premissa de que o valor da multa cominatória deve 

corresponder ao grau de resistência da parte em obedecer a ordem judicial, cabe 

verifi car se na hipótese específi ca dos autos o montante das astreintes refl ete 

com razoabilidade e proporcionalidade a relutância da recorrente em cumprir a 

obrigação a ele imposta.

Conforme mencionado acima, o comando judicial que deu origem à multa 

cominatória impôs ao GOOGLE a obrigação de (a) monitorar previamente o 

conteúdo a ser publicado por determinado usuário do ORKUT e (b) apresentar 

todos as informações cadastrais desse usuário (nome, endereço, RG e CPF).

Consoante fi cou decidido no julgamento do REsp 1.193.764 (Terceira 

Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 08.08.2011), versando sobre hipótese 

análoga à dos autos, “(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, 

por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um 

controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; 

(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados 

ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos 

respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente efi caz de identifi cação 

de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso”.

Dessa forma, em consonância com o discutido acima, a obrigação de 

fazer imposta ao GOOGLE na hipótese específi ca dos autos, na condição de 

mantenedor do ORKUT, mostrava-se desde o início impossível de ser efetivada, 

com clara violação do art. 461, § 5º, do CPC. Não há, portanto, indícios de 

menoscabo à determinação judicial que pudesse justifi car a manutenção da 

multa.

Nesse mesmo sentido a Segunda Seção desta Corte julgou a Rcl 5.072/

AC, em 11.12.2013, conforme é possível verifi car na ementa abaixo transcrita:
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Civil, Processo Civil e Consumidor. Reclamação. Resolução 12/2009 do STJ. 

Decisão teratológica. Cabimento. Internet. Provedor de pesquisa virtual. Filtragem 

prévia das buscas. Desnecessidade. Restrição dos resultados. Não-cabimento. 

Conteúdo público. Direito à informação. Dados ofensivos armazenados em 

cache. Exceção. Exclusão. Dever, desde que fornecido o URL da página original 

e comprovada a remoção desta da internet. Comando judicial específico. 

Necessidade. Astreintes. Obrigação impossível. Descabimento. Dispositivos legais 

analisados: arts. 220, § 1º, da CF/1988, 461, § 5º, do CPC.

1. Embora as reclamações ajuizadas com base na Resolução n. 12/2009 do STJ 

a rigor somente sejam admissíveis se demonstrada afronta à jurisprudência desta 

Corte, consolidada em enunciado sumular ou julgamento realizado na forma do 

art. 543-C do CPC, afi gura-se possível, excepcionalmente, o conhecimento de 

reclamação quando fi car evidenciada a teratologia da decisão reclamada.

2. A fi ltragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui 

atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa virtual, de 

modo que não se pode reputar defeituoso o site que não exerce esse controle 

sobre os resultados das buscas.

3. Os provedores de pesquisa virtual realizam suas buscas dentro de um 

universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe 

à identifi cação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda 

que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus 

mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas 

cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas 

e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado 

dos sites de pesquisa.

4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar 

do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou 

expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto 

específi co, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver 

inserido.

5. Não se pode, sob o pretexto de difi cultar a propagação de conteúdo ilícito 

ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados 

os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fi el da 

balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo 

art. 220, § 1º, da CF/1988, sobretudo considerando que a Internet representa, 

hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

6. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma 

determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou 

ofensivo - notadamente a identifi cação do URL dessa página - a vítima carecerá de 

interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da 

jurisdição. Se a vítima identifi cou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo 

para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até 

então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação.
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7. Excepciona o entendimento contido nos itens anteriores o armazenamento 

de dados em cache. Estando uma cópia do texto ou imagem ofensivos ou ilícitos 

registrados na memória cache do provedor de pesquisa virtual, deve esse, uma 

vez ciente do fato, providenciar a exclusão preventiva, desde que seja fornecido 

o URL da página original, bem como comprovado que esta já foi removida da 

Internet.

8. Como se trata de providência específi ca, a ser adotada por pessoa distinta 

daquela que posta o conteúdo ofensivo e envolvendo arquivo (cópia) que não 

se confunde com o texto ou imagem original, deve haver não apenas um pedido 

individualizado da parte, mas um comando judicial determinado e expresso no 

sentido de que a cópia em cache seja removida.

9. Mostra-se teratológica a imposição de multa cominatória para obrigação de 

fazer que se afi gura impossível de ser cumprida.

10. Reclamação provida.

(Rcl 5.072/AC, Segunda Seção, julgado em 11.12.2013, DJe 04.06.2014)

Forte nessas razões, conheço o recurso especial e dou-lhe provimento com 

fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, para afastar (i) a obrigação de 

monitoramento prévio do perfi l do ORKUT indicado nos autos, (ii) a obrigação 

de apresentar outros dados pessoais (nome, endereço, RG e CPF), mantendo 

somente a apresentação do número IP e, (iii) por fi m, as astreintes impostas à 

recorrente, em razão da impossibilidade de seu cumprimento.

RECURSO ESPECIAL N. 1.442.674-PR (2014/0059284-8)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: DC Logistics Brasil Ltda

Advogado: Bruno Tussi - SC020783

Recorrido: Palenske e Companhia Ltda

Advogado: Denilson Janderson Trombetta e outro(s) - PR026236

EMENTA

Recurso especial. Civil e Empresarial. Contrato de transporte 

internacional de carga. Insumos. Relação de consumo. Inocorrência. 
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Vinculação entre o contrato principal e o contrato acessório de 

transporte.

1. Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor a um contrato internacional de transporte de insumos.

2. Não caracterização de relação de consumo no contrato de 

compra e venda de insumos para a indústria de autopeças (teoria 

fi nalista).

3. Impossibilidade de se desvincular o contrato de compra e 

venda de insumo do respectivo contrato de transporte.

4. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à 

espécie, impondo-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

5. Prejudicialidade das demais questões suscitadas.

6. Doutrina e jurisprudência sobre o tema.

7. 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, A Terceira por 

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

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio 

Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 07 de março de 2017 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 30.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por DC Logistics Brasil Ltda em face de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
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Apelação cível. Ação indenizatória. Extravio de carga. Sentença de procedência. 

Inconformismo da pare requerida. Ilegitimidade passiva. Descabimento. 

Responsabilidade da transportadora. Carga extraviada após sair da posse do 

contratante. Ausência de documento essencial. Inaplicável. Hipótese de 

aplicabilidade da legislação consumerista. Inversão do ônus da prova. Prevalência 

sobre a convenção de Montreal. Responsabilidade civil confi gurada. Reparação 

de danos materiais devida. Limitação dos valores. Impossibilidade. Necessidade 

de reparação total dos danos conforme legislação consumerista. Danos 

morais devidos. Pessoa jurídica. Ofensa a honra objetiva. Recurso conhecido e 

desprovido. (fl s. 279 s.)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões, a parte recorrente alega violação dos arts. 153, 267, inciso 

VI, 283, 284, 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973, art. 37, § 

1º, do Decreto-Lei n. 37/1966, art. 102 do Código Brasileiro da Aeronáutica, 

arts. 743 e 744 do Código Civil/2002, art. 589 do Código Comercial/1850, arts. 

22, 23 e 30 da Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910/2006), arts. 2º e 14, 

§ 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob os argumentos de: (a) 

negativa de prestação jurisdicional; (b) ilegitimidade passiva; (c) ausência de 

documento indispensável ao ajuizamento da ação; (d) inexistência de relação de 

consumo; (e) fato de terceiro; (f ) tarifação da indenização; (g) inocorrência de 

dano moral.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 563/586.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, o 

recurso especial merece ser provido.

Inicialmente, esclareço que o juízo de admissibilidade do presente recurso 

será realizado com base nas normas do CPC/1973, por ser a lei processual 

vigente na data de publicação do decisum ora impugnado (cf. Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ).

A controvérsia central do presente recurso diz respeito a uma pretensão 

indenizatória decorrente de extravio de insumos (componentes de autopeças) 

em transporte aéreo (Shanghai - Curitiba), conforme se verifi ca no seguinte 

trecho da petição inicial:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

442

A Autora precisava urgente da mercadoria que importou para produzir os 

componentes que seriam expostos na Feira AUTOMEC realizada em São Paulo no 

período de 27 de abril a 01 de maio de 2010, por isso, contratou transporte aéreo 

através da Ré confi ando na informação divulgada no site www.dclogisticsbrasil.

com.br.

No entanto até hoje o serviço não foi prestado, motivo pelo qual a Ré é 

responsável solidária pelo extravio da mercadoria, consoante o disposto nos 

artigos 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, pois elegeu e contratou a 

transportadora e deve ressarcir à Autora a quantia de USD 4.503,00 (quatro mil 

quinhentos e três dólares) ao câmbio de R$ 1,76 (cotação de 17.03.2010) igual a R$ 

7.925,28 (sete mil novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos), acrescida de 

juros e correção monetária incidentes desde a citação inicial consoante o disposto 

nos artigos 404 e 405 do Código Civil, referente ao dano material decorrente do 

desaparecimento de 07 (sete) volumes de mercadorias importadas, mais os danos 

morais. (fl s. 7 s.)

Conforme se verifica no trecho acima transcrito, o próprio relato da 

autora da demanda já deixa evidente que a relação jurídica estabelecida com a 

vendedora dos componentes de autopeças era uma relação de insumo, não de 

consumo.

A polêmica dos autos, contudo, diz respeito à relação jurídica acessória, de 

transporte dos insumos adquiridos.

O juízo de origem e o Tribunal a quo entenderam que essa relação jurídica 

de transporte de carga confi guraria relação de consumo, fazendo uma distinção 

com a relação jurídica estabelecida no contrato principal.

Sobre esse ponto, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

Assevera a apelante a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no presente caso, por não se tratar de relação consumerista, em que 

as partes são hipossufi cientes entre si, por ser a apelada comerciante e tendo 

utilizado o serviço prestado pela requerida para implementação comercial.

No presente caso, a apelante é empresa responsável por transporte de carga, 

contratada pela apelada para realizar a locomoção de mercadorias de Shanghai 

até Curitiba. Ainda que seja, a empresa apelada, comerciante, é considerado 

consumidor todo aquele que, sendo pessoa física ou jurídica, adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário fi nal.

Em contrapartida, fornecedor é todo aquele que realiza atividade tal qual, 

como no presente caso, a prestação de serviços, sendo esta qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo e que gere lucro. Para que se confi gure de fato 

a relação de consumo, portanto, se faz necessário que a apelada seja destinatário 
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fi nal, e não somente intermediário ou utilize-se do serviço prestado para a sua 

própria atividade, de comerciante.

Em que pesem as alegações da apelante, esta foi contratada para exercer 

um serviço, o de transportar mercadorias, para que fosse possível à empresa 

apelada exercer a sua atividade fonte de lucro no local desejado. Ou seja, não 

se trata de comerciante o qual emprega atividade que seja intermediário do 

lucro visado, mas sim serviço de transporte o qual foi ofertado e efetivamente 

contratado, sendo a apelante fornecedora do serviço e a apelada destinatária fi nal 

da prestação deste serviço.

Independentemente da destinação da venda do produto da qual a apelada 

é fornecedora, quanto ao serviço prestado a apelante é fornecedora, sendo a 

apelada a única destinatária deste serviço e, assim, configurando-se relação 

consumerista, o que possibilita a utilização do Código de Defesa do Consumidor. 

(fl . 292/293)

Com a devida vênia ao entendimento do Tribunal de origem, não é possível 

reconhecer a caracterização de relação de consumo no contrato de transporte de 

mercadoria celebrado no caso concreto.

Relembre-se que o conceito básico de consumidor foi fi xado CDC, em seu 

art. 2º, ao estatuir que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatária fi nal”.

A nota característica dessa defi nição está na identifi cação de uma pessoa 

(física ou jurídica) como destinatária fi nal de um produto ou serviço para que 

possa ser enquadrada como consumidora.

Em sede doutrinária, já tive oportunidade de analisar a questão 

(Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do Fornecedor/ Paulo de 

Tarso Vieira Sanseverino - São Paulo: Saraiva, 2002, fl s. 204/207), observando 

que o CDC, em vez de partir de um conceito de ato de consumo, como faz Jean 

Calais-Auloy, ou de uma concepção objetiva de consumidor também ligada 

ao momento econômico do ato de consumo, na linha de Th ierry Bourgoignie, 

optou por um conceito subjetivo polarizado pela finalidade almejada pelo 

consumidor no ato de consumo (destinação fi nal do produto ou serviço).

A condição de destinatário fi nal de um bem ou serviço constitui a principal 

limitação estabelecida pelo legislador para a fi xação do conceito de consumidor 

e, conseqüentemente, para a própria incidência do CDC como lei especial.

Há necessidade, assim, de se estabelecer o alcance dessa expressão, que 

constitui o elemento teleológico dessa defi nição.
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Considera-se destinatário fi nal aquele que, no ato de consumir, retira o 

bem do mercado.

Discute-se acerca da situação dos profi ssionais (comerciantes, profi ssional 

liberais, industriais etc.), que, adquirindo determinados bens para utilização em 

sua atividade produtiva, enquadram-se no conceito econômico de destinatários 

fi nais (aquisição de máquinas de escrever para o escritório, de veículos para o 

transporte de pessoas da empresa).

Formaram-se duas correntes na doutrina nacional em torno da 

interpretação dessa expressão e, por conseqüência, da própria extensão do 

conceito de consumidor: os fi nalistas e os maximalistas.

A corrente fi nalista, formada pelos pioneiros do consumerismo no Brasil, 

na busca de uma interpretação restritiva do conceito de consumidor, sustenta 

que a expressão “destinatário fi nal” deve ser analisada teleologicamente, em 

confronto com os princípios básicos do CDC elencados nos artigos 4º e 6º, 

abrangendo apenas aquele que seja vulnerável e hipossufi ciente. Assim, somente 

o destinatário fático e econômico do bem pode ser considerado destinatário 

fi nal, fi cando excluídos os profi ssionais.

A corrente maximalista optou por uma interpretação extensiva do conceito 

de consumidor a partir da constatação de que o CDC surgiu como o novo 

regulamento do mercado de consumo brasileiro, não sendo editado apenas 

para proteger o consumidor não-profi ssional. Seus seguidores enfatizam que o 

conceito de destinatário fi nal do art. 2º é objetivo, atingindo todo o destinatário 

fático do bem, que o retira do mercado, não importando a utilidade ou a 

fi nalidade desse ato econômico de consumo, como o advogado que adquire uma 

máquina de escrever para seu escritório.

O objetivo inicial do legislador foi, efetivamente, restringir o campo de 

incidência da lei especial, já que o CDC é um microssistema normativo cuja 

fi nalidade primordial é conferir uma proteção efetiva ao consumidor fi nal, como 

parte mais vulnerável da cadeia de consumo. Em uma sociedade de relações 

massifi cadas, há necessidade de reequilíbrio da relação de consumo, exigindo 

a instituição de regras nitidamente protetivas dessa heterogênea categoria 

econômica e cumprindo a exigência constitucional de edição de uma lei de 

defesa do consumidor.

Porém, o legislador não perdeu de vista que o CDC representou, também, 

por ricochete, um instrumento de oxigenação do direito privado, positivando 

em lei novos princípios e institutos que a doutrina e a jurisprudência vinham 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 413-526, abril/junho 2017 445

desenvolvendo há vários anos, sendo reivindicados para renovação do sistema. 

Basta observar que, há mais de duas décadas, tramitava no Congresso Nacional 

o Projeto de Código Civil, que contém uma série de novos institutos e que 

culminaram por ser antecipadamente positivados pelo CDC.

Desse modo, algumas normas do CDC deixaram de ser apenas de 

interesse restrito do grupo sócio-econômico dos consumidores, mas de toda a 

coletividade. Em certas situações, o próprio legislador ampliou o conceito de 

consumidor para determinadas hipóteses regulamentadas pelo CDC que, a 

rigor, não seriam relações de consumo.

O artigo 2o, em seu parágrafo único, já deixou claro que “equipara-se ao 

consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo.”

Na regulamentação da proteção contratual, a constatação de que as novas 

normas constituíam a regulamentação de situações presentes em diversos 

outros contratos, que não eram de consumo, especialmente os estandardizados, 

motivou a edição da norma do artigo 29 do CDC. Essa norma estendeu as 

regras de proteção contratual a todas as pessoas expostas às práticas comerciais 

previstas na legislação do consumidor (artigos 30 a 54 do CDC).

Essa matéria gerou forte divergência na jurisprudência do STJ.

Até meados de 2004, a Terceira Turma adotava a posição maximalista, 

enquanto que a Quarta Turma seguia a corrente fi nalista, conforme levantamento 

transcrito no voto-vista da Ilustre Ministra Nancy Andrighi no CC n. 41.056/

SP, julgado pela 2ª Seção em 23.06.2004.

Em 10.11.2004, a Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 541.867/BA, 

Rel. p/ Acórdão o Ilustre Min. Barros Monteiro, acabou por fi rmar entendimento 

centrado na teoria subjetiva ou fi nalista, posição hoje consolidada no âmbito desta 

Corte.

A ementa desse acórdão foi a seguinte:

Competência. Relação de consumo. Utilização de equipamento e de serviços 

de crédito prestado por empresa administradora de cartão de crédito. Destinação 

fi nal inexistente.

– A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou 

jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, 

não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo 

intermediária.
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Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência 

absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade 

dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma 

das Varas Cíveis da Comarca. (REsp 541.867/BA, Rel. Ministro Antônio de Pádua 

Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Barros Monteiro, Segunda Seção, julgado em 

10.11.2004, DJ 16.05.2005, p. 227)

Efetivamente, o conceito básico de consumidor estatuído pelo art. 2º do 

CDC possui como nota característica o enquadramento fático do hipossufi ciente 

ou vulnerável da relação como destinatário fi nal de um produto ou serviço.

Nitidamente o legislador brasileiro optou por um conceito subjetivo 

polarizado pela finalidade almejada pelo consumidor no ato do consumo 

(destinação fi nal do produto ou serviço).

Ou seja, a condição de destinatário fi nal de um bem ou serviço constitui 

a principal limitação estabelecida pelo legislador para a fi xação do conceito de 

consumidor e, consequentemente, para a própria incidência do CDC como lei 

especial.

A jurisprudência, posteriormente, evoluiu para admitir uma certa mitigação 

da teoria fi nalista na hipótese em que, embora não verifi cada a condição de 

destinatário fi nal, constata-se a vulnerabilidade do consumidor profi ssional ante 

o fornecedor.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes julgados que evidenciam a posição 

atual desta Corte acerca da matéria:

Processual Civil. Embargos de divergência. Conceito de consumidor. Incidência 

do CDC. Pessoa jurídica. Finalismo mitigado. Vulnerabilidade. Ausência de 

divergência entre os acórdãos confrontados.

1. Hipótese em que, em verdade, não há divergência entre os acórdãos 

comparados, pois todos aplicam a teoria finalista mitigada, que admite a 

incidência do CDC, ainda que a pessoa física ou jurídica não sejam tecnicamente 

destinatárias fi nais do produto ou do serviço, quando estejam em situação de 

vulnerabilidade diante do fornecedor.

2. Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira Turma afi rmou que a hipótese 

é de “ausência de demonstração de vulnerabilidade” da pessoa jurídica agravante 

(fls. 1.446-1.447). A reforma dessa conclusão pressupõe novo julgamento do 

Recurso Especial, com análise detida do acórdão recorrido, o que não pode ser 

obtido por esta via.

3. Haveria divergência se os paradigmas indicados afi rmassem que, para a 

incidência do regime protetivo do CDC, seria dispensável a análise da situação 
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de vulnerabilidade da pessoa jurídica sempre que se tratar de serviço público 

essencial. Em nenhum deles, contudo, está assentada essa tese.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 1.331.112/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, 

julgado em 03.12.2014, DJe 02.02.2015)

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Caminhoneiro. Destinatário 

fi nal. Vulnerabilidade. Consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Súmula 

7/STJ.

1. É relação de consumo a estabelecida entre o caminhoneiro que reclama de 

defeito de fabricação do caminhão adquirido e a empresa vendedora do veículo, 

quando reconhecida a vulnerabilidade do autor perante a ré. Precedentes.

2. Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a difi culdade de acesso à 

Justiça, é nula a cláusula de eleição de foro.

Precedentes.

3. A condição de vulnerabilidade do recorrido fi rmada a partir dos elementos 

de convicção constantes dos autos não pode ser revista em sede de recurso 

especial, em face do que dispõe a Súmula 7/STJ.

Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 426.563/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 03.06.2014, DJe 12.06.2014)

No caso em tela, não se aplica a referida mitigação da teoria fi nalista, pois 

a autora da demanda sequer alegou a sua vulnerabilidade perante a empresa 

demandada.

Com efeito, sob a ótica da teoria fi nalista, seria o caso de analisar se 

a contratante do serviço de transporte de carga é destinatária fi nal fática e 

econômica desse serviço.

Contudo, uma vez que a carga transportada é insumo, o contrato celebrado 

para o transporte desse insumo fi ca vinculado a essa destinação, não havendo 

necessidade de se perquirir acerca da destinação econômica do serviço de 

transporte.

Esse entendimento encontra amparo na abalizada doutrina de GUSTAVO 

TEPEDINO, que analisou especificamente a controvérsia acerca da 

caracterização do transporte de coisas como relação de consumo, nos seguintes 

termos: 
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[...]. Neste caso, deve-se proceder a exame minucioso para verificar se o 

destinatário é o destinatário fi nal do bem transportado. Não basta, portanto, que 

o transportador faça cessar a circulação física do bem. Para confi gurar relação 

de consumo, o bem não deverá ser posteriormente utilizado como insumo ou 

instrumento de produção.

De ordinário o contrato de transporte de carga insere-se em ciclo produtivo, 

e constitui operação de meio para a transformação do bem transportado em 

produto manufaturado, com vistas a sua posterior colocação no mercado de 

consumo. O contrato de transporte corresponde, aqui, a uma fase de produção, 

como serviço agregado à atividade principal. Nesse contexto afasta-se a aplicação 

do CDC, tratando-se de relação estabelecida entre o transportador e profi ssionais 

da indústria e do comércio. (Comentários ao Novo Código Civil, v. X: das várias 

espécies de contrato, do mandato, da comissão, da agência e distribuição, da 

corretagem, do transporte. Sálvio de Figueiredo Teixeira (coord.). Rio de Janeiro: 

Forense, 2008, vol. X)

No âmbito da jurisprudência desta Corte Superior, também são 

encontrados julgados no sentido de que o contrato de transporte de insumo não 

se caracteriza como relação de consumo.

Transcreve-se, a propósito, as seguintes ementas:

Direito Civil e Direito do Consumidor. Transporte aéreo internacional de cargas. 

Atraso. CDC. Afastamento. Convenção de Varsóvia. Aplicação.

1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a 

determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante 

aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, 

considera destinatário fi nal tão somente o destinatário fático e econômico do 

bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo 

intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias 

de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço fi nal) de um 

novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fi ns de 

tutela pela Lei n. 8.078/1990, aquele que exaure a função econômica do bem ou 

serviço, excluindo-o de forma defi nitiva do mercado de consumo.

3. Em situações excepcionais, todavia, esta Corte tem mitigado os rigores da 

teoria fi nalista, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte 

(pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária fi nal do 

produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.

4. Na hipótese em análise, percebe-se que, pelo panorama fático delineado 

pelas instâncias ordinárias e dos fatos incontroversos fixados ao longo do 

processo, não é possível identifi car nenhum tipo de vulnerabilidade da recorrida, 
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de modo que a aplicação do CDC deve ser afastada, devendo ser preservada a 

aplicação da teoria fi nalista na relação jurídica estabelecida entre as partes.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.358.231/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

28.05.2013, DJe 17.06.2013)

Direito Empresarial. Importação. Transporte aéreo internacional. Dano em 

equipamento hospitalar. Raio X. Seguradora. Ressarcimento. Ação regressiva. Sub-

rogação. Ausência de relação de consumo. Convenção de Varsóvia. Prescrição. 

Ilegitimidade ativa. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Indenização tarifada.

1. Não se aplica a prescrição ânua disciplinada nos arts. 178, § 6º, II, do CC/1916 

e 449, II, do Código Comercial à ação proposta pela seguradora, como sub-

rogada, contra a empresa de transporte aéreo causadora do dano ao segurado.

2. Comprovado nas instâncias ordinárias que o equipamento hospitalar 

importado, danifi cado durante o transporte aéreo, era destinado à segurada, o 

pretendido reconhecimento da ilegitimidade ativa da seguradora sub-rogada, no 

caso concreto, esbarra na vedação contida no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A expressão “destinatário final” contida no art. 2º, caput, do CDC deve 

ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o referido diploma, qual 

seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua vulnerabilidade frente ao 

mercado de consumo.

Assim, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado 

e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra, não se pode 

considerar destinatário fi nal para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma 

forma, adquire o produto ou serviço com intuito profi ssional, com a fi nalidade de 

integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização.

4. As normas do CDC não são aplicáveis à aquisição e à importação de aparelho 

de raio X por entidade hospitalar, não hipossufi ciente nem vulnerável, no intuito 

de incrementar sua atividade, ampliar a gama de serviços e aumentar os lucros. 

Igualmente, não se aplica o referido diploma ao transporte aéreo internacional 

de respectivo equipamento, por representar mera etapa do ato complexo de 

importar.

5. Afastado o CDC no caso concreto, incide a Convenção de Varsóvia e seus 

aditivos ao transporte aéreo internacional, que impõem a indenização tarifada 

equivalente a 17 (dezessete) Direitos Especiais de Saque (DES) para efeito de 

reparar os danos causados à mercadoria transportada. Afasta-se a indenização 

tarifada quando efetuada declaração especial de valor mediante o pagamento de 

eventual taxa suplementar (Protocolo Adicional n. 4, art. 22, item 2, “b”), o que não 

é a hipótese destes autos.

6. A jurisprudência do STJ confere à seguradora sub-rogada os mesmos 

direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou, nos termos do art. 

988 do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo. Concretamente, 
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portanto, o direito da seguradora sub-rogada restringe-se à indenização tarifada 

disciplinada na Convenção de Varsóvia e seus aditivos.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.162.649/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13.05.2014, DJe 18.08.2014)

Assim, na linha desses julgados, não se aplica o microssistema normativo 

do CDC ao caso em questão, devendo-se reformar o acórdão recorrido quanto 

a esse ponto.

Uma vez afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, restam 

prejudicadas todas as demais questões suscitadas no recurso especial, pois tanto 

o juízo a quo, como o Tribunal de origem, analisaram as questões controvertidas 

da lide sob a ótica de uma relação jurídica de consumo, citando, inclusive, 

julgados nesse sentido.

Até mesmo a tese de negativa de prestação jurisdicional fi ca prejudicada, 

pois o Tribunal de origem deverá proceder a novo julgamento da apelação, sob 

a ótica de uma relação jurídica não consumerista de transporte internacional 

de carga, de modo que o novo acórdão a ser proferido substituirá o atual, 

suplantando eventuais vícios existentes.

Destarte, o recurso especial merece ser provido.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial para 

declarar a inexistência de relação de consumo no caso concreto, determinando o retorno 

dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento da apelação, seja 

apreciada a demanda sob uma ótica não consumerista.

Restam, assim, prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso 

especial.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este decisum estará 

sujeito às normas do CPC/2015 (cf. Enunciado Administrativo n. 3/STJ).

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.454.257-PR (2014/0013052-6)

Relator: Ministro Moura Ribeiro
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Recorrente: Cosan Lubrifi cantes e Especialidades S.A.

Advogado: Evaristo Aragão Ferreira dos Santos e outro(s) - PR024498

Advogada: Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier e outro(s) - PR022129

Advogada: Rita de Cassia Correa de Vasconcelos e outro(s) - PR015711

Recorrido: Posto de Combustíveis Torino Ltda

Recorrido: Oswaldo Sestário

Recorrido: Maria Madalena da Silva Sestário

Advogado: Osvaldo Sestario Filho - PR018403

Interes.: Gabriel Dias de Oliveira

Advogados: Carlos Alexandre Rodrigues e outro(s) - PR027744

Ester de Melo - PR013159B

Lauro Augusto Vieira Santos Pinheiro - DF038125

Interes.: Célia Pereira Martins

Advogado: Ester de Melo - PR013159B

Interes.: Humberto Rosa

Advogado: Jeronymo Jatany de Camargo Neto - PR034080

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Concurso 

particular de credores. Preferência do crédito trabalhista sobre o 

crédito quirografário cuja penhora foi registrada anteriormente. 

Ressalva da meação do cônjuge. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 

do STF e 7 do STJ.

1. A regra segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de 

concorrência de credores, deve observar a anterioridade das respectivas 

penhoras (prior in tempore, prior in jure) somente pode ser observada 

quando nenhum desses créditos ostente preferência fundada em 

direito material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de 

direito processual a uma de direito material.

2. No concurso particular de credores, o crédito trabalhista 

prefere aos de outra natureza independentemente da data em que 

registradas as respectivas penhoras.

3. Não há como sustentar que a preferência do crédito trabalhista 

deveria observar o valor apurado com a arrematação somente até o 
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limite da meação do cônjuge varão sem esbarrar nas Súmulas n. 283 e 

284 do STF e 7 do STJ.

4. Os arts. 592, IV, do CPC/1973 e 1.664 do CC/2002 indicados 

como violados nas razões do recurso especial não são sufi cientes para 

amparar a tese jurídica deduzida no recurso especial de que o credor 

detém legitimidade e interesse para tutelar a meação do cônjuge do 

executado (art. 6º do CPC/1973 e 18 do NCPC). Tampouco são 

sufi cientes para impugnar, por completo, o fundamento do acórdão 

recorrido, relativamente à necessidade de prova da propriedade 

comum ou exclusiva do bem arrematado. Incidem, assim, as Súmulas 

n. 283 e 284 do STF.

5. Se o Tribunal de origem afi rmou não haver prova de que a dívida 

foi contraída em benefício exclusivo do marido, comprometendo, 

assim, o patrimônio de ambos os cônjuges, não é possível afastar essa 

solidariedade sob a alegação de que a dívida era exclusiva do marido, 

sem reexaminar fatos e provas. Incide, nesses termos, a Súmula n. 7 

do STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

não provido. Antecipação de tutela recursal revogada, prejudicado o 

agravo interno manejado contra referida decisão.

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 em parte do recurso especial e, nesta 

parte, em negar-lhe provimento. Em conseguência revogou a antecipação de 

tutela recursal concedida anteriormente (e-STJ, fls. 1.222/1.224) e julgou 

prejudicado o agravo interno (e-STJ, fl s. 1.234/1.246), nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Pedido de preferência: Dr. Lauro Augusto Vieira Santos Pinheiro, pelas 

partes interessadas Gabriel Dias de Oliveira e Célia Pereira Martins

Brasília (DF), 02 de maio de 2017 (data do julgamento).
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Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 11.5.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Esso Brasileira de Petróleo Ltda., atualmente 

denominada Cosan Lubrif icantes e Especialidades S.A. (Cosan), promoveu 

execução contra Posto de Combustíveis Torino (Posto Torino), Oswaldo Sestário 

e Maria Madalena Sestário (Oswaldo e Maria Madalena) com fundamento em 

títulos executivos extrajudiciais (notas fi scais-fatura e cheques) no valor total de 

R$ 246.771,11 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e 

onze centavos (e-STJ, fl s. 19/22).

Os embargos à execução opostos pelos fi adores Oswaldo e Maria Madalena 

foram parcialmente acolhidos, apenas para excluir do cálculo da dívida a multa 

fi xada pela falta de adimplemento voluntário, com a condenação da Cosan ao 

pagamento de 25% sobre o valor da execução, a título de honorários advocatícios 

(e-STJ, fl s. 588).

No curso da execução, foi cumprido mandado de penhora sobre os bens dos 

fi adores consistentes em parte ideal de imóvel situado no Município de Cambé-

PR (e-STJ, fl s. 202/205). O bem foi parcialmente arrematado em segunda praça 

por Antônio Martins de Souza pelo valor de R$ 199.435,80 (cento e noventa e 

nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos - e-STJ, fl . 630), 

com expedição da respectiva carta (e-STJ, fl s. 668/669).

Em seguida, Gabriel Dias de Oliveira (Gabriel) e Célia Pereira Martins 

(Célia), que eram credores trabalhistas do Posto Torino e que passaram a ser 

credores de Oswaldo após a desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade devedora decretada pela justiça trabalhista, providenciaram a penhora 

desse crédito no rosto dos autos (e-STJ, fl s. 372/373 e 615/616).

Oswaldo Sestário Filho (Oswaldo Filho), advogado de Oswaldo e 

Maria Madalena, também peticionou nos autos, mas pedindo preferência 

no levantamento do valor apurado com a hasta pública para pagamento dos 

honorários de sucumbência que haviam sido fi xados em seu benefício nos 

embargos à execução (e-STJ, fl s. 570/572).

Na sequência, Mary Neide Damico Figueiró e Adalberto Figueiró, na 

condição de coproprietários do imóvel cujas frações ideais foram arrematadas 
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judicialmente, peticionaram sustentando a existência de nulidades absolutas no 

ato expropriatório (e-STJ, fl s. 680/695).

A Cosan, intimada a se manifestar sobre todos esses pedidos, requereu o 

levantamento do produto da arrematação, no total de R$ 229.722,61 (duzentos 

e vinte e nove mil, setecentos e vinte e dois reais, sessenta e um centavos - e-STJ, 

fl s. 708/709).

Oswaldo Filho pugnou, então, pela instauração de concurso de credores, 

reiterando seu pedido de preferência sobre o produto da alienação judicial, o 

qual somente poderia ser preterido pelos créditos trabalhistas (e-STJ, fl . 718).

O juiz de primeiro grau rejeitou a alegação de nulidade da hasta pública e 

determinou que fossem intimados os credores para apresentarem seus créditos a 

fi m de se estabelecer a ordem de preferência, na forma do art. 711 do CPC/1973 

(e-STJ, fl s. 725/726).

Aridel Moure Nascimento (Aridel), na condição de advogado da Cosan, 

requereu, da mesma forma, preferência sobre o produto da alienação para 

satisfação do seu crédito (honorários advocatícios) (e-STJ, fl s. 768/770).

A Cosan também pleiteou a satisfação, com preferência do seu crédito, 

no valor de R$ 229.722,61 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e 

dois reais, sessenta e um centavos - e-STJ, fl s. 777/778). Além disso, acusou a 

existência de mandados de penhora, no rosto dos autos, dos credores trabalhistas 

Gabriel (e-STJ, fl s. 869), Célia (e-STJ, fl . 879) e Humberto Rosa (Humberto) 

(e-STJ, fl . 920)

Sobreveio, então, decisão interlocutória com o seguinte conteúdo:

Nos termos do art. 709, inciso LI, indefi ro requerimento peticionado às fl s. 

542/543, [pedido de levantamento formulado pela Cosan - e-STJ, fl s. 777/778] 

visto que não há como expedir alvará sobre o valor de R$ 229.722,61 (duzentos 

e vinte e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) 

para segurar o juízo em favor do exequente, pois há sobre os bens alienados 

preferência instituída anteriormente à penhora, conforme petições de fl s. 462 e 

518 [penhora no rosto dos autos de Gabriel, e-STJ, fl s. 678, e de Célia, e-STJ, fl s. 

744].

Quanto à penhora efetuada à fl s. 408 [e-STJ, fl . 616], bem como o pedido de 

transferência de valores de arrematação ali contido, tenho que por se confl itarem 

com concurso de credores, somente poderão ter sua transferência efetivada, após 

apresentarem o titulo de seu crédito e obter direito à preferência.

Do mais, indefi ro a preferência dos créditos trabalhistas referidos no item 

1 da petição de fl s. 601/603 [e-STJ, fl . 858/860] unicamente sobre os bens de 
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propriedade de Oswaldo Sestário, ou seja 50% (cinquenta por cento) dos imóveis 

ou do valor das arrematações penhorados, visto que a esposa do executado 

Maria Madalena da Silva conforme a própria exequente afi rma, é solidariamente 

responsável pelos débitos da pessoa jurídica Posto de Combustíveis Torino Ltda. 

sendo esposa e marido fi adores e principais pagadores das dividas decorrentes 

da referida pessoa jurídica, inclusive dívidas trabalhistas.

Nesta oportunidade, defi ro o requerimento peticionado às fl s. 584 [e-STJ, fl . 

825] (e-STJ, fl s. 943).

Em síntese, o juiz da execução indeferiu o pedido de levantamento 

formulado pela Cosan, tendo em vista a preferência dos créditos trabalhistas 

ostentados por Gabriel e Célia. Além disso, entendeu que referida preferência 

deveria recair sobre todo o valor depositado, porque Oswaldo e Maria Madalena, 

antigos proprietários do imóvel arrematado, seriam ambos solidariamente 

responsáveis pelas dívidas trabalhistas do Posto Torino.

Contra essa decisão, a Cosan interpôs agravo de instrumento, ressaltando 

que a penhora levada a efeito por ela ocorreu aos 13.12.1995 e foi devidamente 

registrada aos 16.1.1996, quando ainda não havia nenhum privilégio ou 

preferência instituído sobre o bem penhorado. Essa circunstância, segundo 

afirmou, seria suficiente para autorizar o levantamento exclusivo do valor 

depositado, tendo em vista a regra do art. 709, I, do CPC/1973 identifi cada 

pelo brocardo prior in tempore prior in jure. Acrescentou, nesse sentido, que 

não seria possível falar em concurso de credores, porque não declarada a 

insolvência do devedor. Em caráter subsidiário, requereu que a preferência dos 

créditos trabalhistas se desse apenas sobre a metade do produto apurado com 

a alienação do bem, direcionando-se, assim, com exclusividade, a meação de 

Maria Madalena, à satisfação do seu crédito. Argumentou, nesse sentido, que as 

reclamações trabalhistas intentadas por Gabriel e Célia foram propostas contra o 

Posto Torino e, com a desconsideração da personalidade jurídica dessa sociedade, 

redirecionadas apenas ao seu sócio Oswaldo e não à sua esposa. No agravo de 

instrumento, a Cosan ainda alegou que a reclamação trabalhista intentada por 

Humberto, que nem mesmo foi objeto da decisão interlocutória agravada, estava 

fundada em serviços prestados apenas a Oswaldo. Diante dessas circunstâncias, 

a meação de Maria Madalena não poderia responder pelo pagamento dessas 

dívidas (e-STJ, fl s. 4/14).

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento em 

acórdão assim ementado:
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Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.

1. Levantamento de valores. Pedido não deferido. Existência de créditos com 

direito de preferência.

2. Concurso particular de preferências que decorre da existência de diversos 

créditos sobre um mesmo bem, resguardadas a natureza de cada crédito. Instituto 

que não se confunde com concurso de credores.

3. Dividas trabalhistas. Responsabilidade solidária dos cônjuges reconhecida.

Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes, em 

acórdão assim ementado (e-STJ, fl s. 997/1007).

Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Execução que recai’ 

sobre o património do fi ador e sua esposa. Penhora no rosto dos autos.

1. Crédito trabalhista. Preferência em relação à penhora anterior. Precedentes 

do STJ.

2. Responsabilidade solidária dos cônjuges pelas dívidas trabalhistas. Liberação 

da meação. Matéria a ser debatida em embargos de terceiro. Impossbilidade de 

discussão nestes autos.

Embargos acolhidos para aclarar omissão e obscuridade sem alteração do 

julgado.

Irresignada, a Cosan interpôs recurso especial com fundamento na alínea 

a do permissivo constitucional, alegando (1) que o Tribunal de origem teria 

violado os arts. 612, 709, II, e 711 do CPC/1973 ao reconhecer a preferência 

de créditos trabalhistas constituídos dez anos após o registro da penhora por 

ela levada a efeito; (2) ofensa aos arts. 592, IV, do CPC/1973 e 1.664 do 

CC/2002, porque as ações trabalhistas não poderiam alcançar a meação de 

Maria Madalena, uma vez que foram propostas ou redirecionadas a Oswaldo, 

após a desconsideração da personalidade jurídica do Posto Torino. A respeito, 

acrescentou que Maria Madalena não era sócia da empresa demandada nas 

ações trabalhistas propostas por Gabriel e Célia e tampouco os serviços prestados 

por Humberto benefi ciaram a entidade familiar.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.097/1.104), o recurso não foi 

admitido na origem (e-STJ, fl s. 1.007/1.009), tendo obtido seguimento por 

força de agravo provido nesta Corte Superior pela Ministra Nancy Andrighi 

(e-STJ, fl . 1.169).

Depois disso, a Cosan apresentou dois pedidos de efeito suspensivo ao 

recurso especial com o objetivo de impedir qualquer levantamento de valores 
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na execução. O primeiro (e-STJ, fl s. 1.177/1.188) foi indeferido (e-STJ, fl s. 

1.190/1.191); mas o segundo (e-STJ, fl s. 1.197/1.219), diante da informação 

de que o magistrado de primeiro grau havia expedido alvará para liberação 

do numerário depositado aos credores trabalhistas, foi deferido (e-STJ, fl s. 

1.222/1.224).

Contra essa última decisão, Gabriel e Célia interpuseram agravo interno 

(e-STJ, fl s. 1.234/1.246).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso especial não merece 

provimento.

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 dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Discute-se nos autos a preferência de credores concorrentes sobre o 

produto da arrematação de imóvel. Impende saber se os credores trabalhistas 

terão preferência no levantamento do valor depositado e, em caso afi rmativo, 

se referida preferência deve recair sobre a totalidade desse valor, considerando 

que apenas um dos proprietários do imóvel penhorado era sócio da empresa 

empregadora.

Ressalte-se que, no caso, muito embora não haja notícia da instauração 

formal de um concurso de credores, com declaração de insolvência dos devedores, 

foi desconsiderada a personalidade civil do Posto Torino o que evidencia que seu 

patrimônio ativo não era sufi ciente para fazer frente ao passivo. Além disso, o 

juízo de primeiro grau chamou todos os credores a apresentarem seus créditos 

e a se manifestarem sobre as respectivas preferências. Assim, na prática, fi cou 

estabelecido o concurso. Finalmente, a própria Cosan, nas razões do seu recurso 

especial, invocou o art. 711 do CPC/1973, que trata, precisamente, do concurso 

de credores.
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(1) Preferência dos créditos trabalhistas

A regra segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de concorrência 

de credores, deve observar a anterioridade das respectivas penhoras (prior in 

tempore, prior in jure), somente pode ser observada quando nenhum desses 

créditos ostente preferência fundada em direito material. Isso ocorre porque 

não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito 

material.

Confi ra-se, a respeito, a lição de ARRUDA ALVIM, ARAKÉM DE 

ASSIS e EDUARDO ARRUDA ALVIM:

Concorrendo vários credores, como prevê o art. 711 do CPC, é preciso colocá-

los segundo a ordem das respectivas preferências, operação designada de 

graduação. O “título legal de preferência”, a que alude a regra é o privilégio conferido 

pela lei material a certo credor, em razão do qual pretenderá ver seu crédito 

satisfeito à frente de outros. De acordo com o art. 958 do CC/2002, os títulos legais 

de preferência consistem nos privilégios e nos direitos reais. (...)

Exposta a ordem dos credores, há que se tratar da hipótese em que não há título 

legal à preferência. Segundo o art. 711, segunda parte, nesses casos, “receberá em 

primeiro lugar o credor que promoveu a execução”. (ALVIM, Arruda, ASSIS, Araken 

e ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo Civil. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 1.517 e 1.519 - sem destaques no original).

Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a preferência 

do crédito trabalhista em relação a qualquer outro, inclusive hipotecário e 

tributário, independentemente da data em que registrada a respectiva penhora.

A propósito, vejam-se precedentes:

Processo Civil. Direito de preferência. Concurso de credores. Arresto. Registro 

anterior à penhora sobre imóvel. Prevalência da data do arresto. Recurso não 

provido.

(...)

3. Inexistindo título legal à preferência, a anterioridade do arresto há de conferir 

ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do 

bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. Precedentes do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1.190.055/MG, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.10.2016)
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Direito Processual Civil. Remição. Art. 788 do Código de Processo Civil. Crédito 

trabalhista. Direito de preferência. Inexistência de concurso singular de credores.

1. Os arts. 612 e 711 do Código de Processo Civil de 1973, dispondo sobre 

penhora e direito de preferência, acolheram o princípio do prior tempore, portior 

iure, ou seja, a penhora anterior prevalece sobre a posterior. Contudo, esse direito 

de preferência cede ao crédito privilegiado de forma que, existindo pluralidade de 

penhoras sobre o mesmo bem, deve-se verifi car a existência das preferências que, 

na ordem, são: créditos trabalhistas, fi scais e aqueles decorrentes de direito real de 

garantia.

(REsp 1.278.545/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 

16.11.2016 - sem destaque no original)

Processual Civil. Agravo regimental. Concurso de credores. Direito de 

preferência. Prévia penhora. Desnecessidade.

1. Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os 

tributários (art. 186 do CTN), independentemente de penhora na respectiva execução. 

Precedente desta Turma: REsp 594.491/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 8.8.2005.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 415.943/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

16.12.2013 - sem destaque no original)

Em atenção à natureza especialíssima dos créditos trabalhistas, tem-se 

assinalado a sua primazia até mesmo nas hipóteses em que ainda não promovida 

a penhora no respectivo feito, dispensando-se, assim, a exigência de dupla 

constrição sobre o bem.

Anote-se:

Processo Civil. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel do devedor. 

Direito de arrematação do credor-exequente. Concurso de preferências processual 

e material. Arts. Analisados: 690, § 3º, 690-A, parágrafo único, e 711, CPC.

(...)

2. Discute-se se a existência de execução em curso e de penhora é condição 

indispensável para o exercício de preferência do credor trabalhista sobre o crédito 

obtido com a alienação judicial do bem do devedor comum, promovida por outro 

credor.

3. A jurisprudência do STJ há muito se fi rmou no sentido da impossibilidade de se 

sobrepor uma preferência processual a outra de direito material - na hipótese, crédito 

trabalhista -, bem como de que para o exercício desta preferência não se exige a 

penhora sobre o bem, mas o levantamento do produto da alienação judicial não 

prescinde do aparelhamento da execução pelo credor trabalhista.
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4. Assim como na adjudicação, o direito do exequente de arrematar o bem com 

seu crédito está condicionado à inexistência de outros credores com preferência 

de grau mais elevado, caso em que poderá o Juiz optar por outra proposta mais 

conveniente, como prevê o § 3º do art. 690 do CPC.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1.411.969/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

19.12.2013 - sem destaque no original)

Civil e Processo Civil. Execução. Crédito trabalhista. Preferência. Concurso de 

credores. Dupla penhora.

I - Na linha da jurisprudência desta Corte não é possível sobrepor uma preferência 

de direito processual a uma de direito material. Dessa forma, o credor trabalhista 

prefere aos demais, sobre o crédito obtido na alienação do bem penhorado, 

independentemente do momento em que ajuizada a sua execução ou mesmo da 

existência de dupla penhora sobre o mesmo bem a que faz referência o artigo 711 do 

Código de Processo Civil.

(REsp 732.798/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.8.2009 

sem destaque no original)

(2) Responsabilidade do cônjuge por dívidas trabalhistas

Nas razões do seu recurso especial, Cosan afirmou que o produto da 

penhora deve ser dividido em duas partes correspondentes às meações de 

Oswaldo e de Maria Madalena. Afi rmou também que a preferência dos créditos 

trabalhistas eventualmente reconhecida somente poderia incidir sobre a meação 

de Oswaldo, pois as ações trabalhistas intentadas por Gabriel e Célia voltaram-se 

contra o Posto Torino. Assim, com a desconsideração da personalidade jurídica 

dessa sociedade, foram as execuções trabalhistas redirecionadas ao seu sócio 

Oswaldo. Dessa forma, como Maria Madalena, que não era sócia daquela 

empresa, não poderia ser chamada a responder pela dívida trabalhista. A Cosan 

ainda sustentou que a reclamação trabalhista intentada por Humberto, embora 

voltada diretamente contra Oswaldo, não teve origem em serviços prestados 

à entidade familiar, de modo que também nesse caso deveria ser preservada a 

meação de Maria Madalena.

Tendo em vista os argumentos apresentados no recurso especial, convém 

analisar, de forma separada, a situação dos credores trabalhistas Gabriel e Célia 

de um lado e, do outro lado, a situação do credor trabalhista Humberto.

Com relação aos credores Gabriel e Célia, o Tribunal de origem, no 

julgamento da apelação, se manifestou nos seguintes termos:
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As execuções trabalhistas interpostas por Gabriel Dias de Oliveira e Célia 

Pereira Martins tinham como réu a empresa Torino Diesel Comércio de Peças Ltda. 

Em virtude da desconsideração da personalidade jurídica, as execuções voltaram-

se contra os sócios, Oswaldo Sestário e Maria Madalena da Silva Sestário.

Desta forma, mostra-se correta a decisão que confi rmou a responsabilidade 

dos cônjuges pois “a esposa do executado (...) é solidariamente responsável pelos 

débitos da pessoa jurídica Posto de Combustíveis Torino Ltda. sendo esposa e 

marido fi adores e principais pagadores das dívidas decorrentes da referida pessoa 

jurídica, inclusive dívidas trabalhistas”. (e-STJ, fl s. 990).

No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem 

acrescentou:

Já no que se refere à omissão e obscuridade sobre a responsabilidade da 

esposa do devedor, acolho a alegação da embargante apenas para retifi car o voto 

no tópico em que se afi rma que Maria Madalena da Silva Sestário é sócia da empresa 

executada no juízo trabalhista (conforme constou na f. 996).

De fato, de acordo com os documentos juntados pela embargante, a esposa 

do executado, corré nesta demanda, não fazia parte do quadro societário das 

empresas executadas.

De toda forma, diante da desconsideração da personalidade jurídica naqueles 

autos, perdeu relevância a questão da responsabilização dos sócios de forma 

limitada, motivo pelo qual a execução trabalhista atingirá a totalidade do patrimônio 

de cada um dos sócios envolvidos.

Assim, nas demandas trabalhistas, até que se declare em eventual embargos 

de terceiro, interpostos pela parte legítima e mediante comprovação, que os bens 

da cônjuge do devedor não respondem pelo pagamento daquelas dívidas, não se 

pode presumir a exclusão. (e-STJ, fl s. 1.065 - sem destaques no original).

Como se verifi ca, o Tribunal de origem entendeu que não seria possível 

impedir os credores trabalhistas de avançarem sobre a meação de Maria 

Madalena, porque a defesa desse patrimônio deveria ser feita por ela própria, 

via embargos de terceiro, mediante prova de que o patrimônio alienado, no caso 

concreto, não poderia mesmo responder pelas dívidas societárias.

Infere-se, dessa maneira, que o fundamento do acórdão recorrido 

desdobrou-se, na realidade, em três, relacionados a) à legitimidade ativa para 

defesa do patrimônio particular do cônjuge; b) à via processual adequada para a 

consecução desse objetivo e, fi nalmente, c) à necessidade de prova da natureza 

comum ou particular do bem penhorado.
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Nas razões do recurso especial, a Cosan buscou impugnar esses 

fundamentos, aduzindo o seguinte:

A Recorrida não poderia ter oposto Embargos de Terceiro nas reclamatórias 

trabalhistas, pois lá não houve afetação de seu patrimônio! Lá, como se disse, 

desconsiderou-se a personalidade jurídica das empresas para atingir bens dos 

sócios. E ela não era sócia. Foi somente na ação subjacente a esse recurso que se 

declarou a preferência do credito trabalhista e, no Agravo de Instrumento perante 

o Eg. TJPR, a possibilidade de que a meação da Recorrida fosse afetada!

O que sustenta a aqui Recorrente, durante todo o curso desse processo, é que a 

meação da cônjuge não pode ser afetada para pagamento de dívidas trabalhistas 

de pessoa jurídica da qual ela não é sócia, pois não há liame jurídico que permita 

a afetação do seu patrimônio. (e-STJ, fl . 1.084)

A Cosan impugnou, portanto, os fundamentos indicados nos itens a e b, 

mencionados anteriormente, ao afi rmar que Maria Madalena não teria interesse 

em oferecer embargos de terceiro, porquanto a penhora determinada pela Justiça 

do Trabalho não implicou constrição à sua meação. Ocorre que referida alegação 

não veio amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais pertinentes, 

que tratassem de legitimidade processual ou do interesse de agir. A Cosan não 

está legitimada, afi nal, para advogar eventuais interesses jurídicos de Maria 

Madalena.

As razões do recurso especial, nesse ponto, apontaram ofensa, apenas, aos 

arts. 592, IV, do CPC/1973 e 1.664 do CC/2002, que não tratam de interesse 

de agir ou da possibilidade de o credor exequente defender a meação do cônjuge 

do executado. Com efeito, referidos dispositivos estabelecem, simplesmente, o 

seguinte:

Art. 592. Ficam sujeitos à execução os bens:

(...)

IV - do cônjuge, nos casos em que os seus bens próprios, reservados ou de sua 

meação respondem pela dívida

Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas 

pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de 

administração e às decorrentes de imposição legal.

LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, 

discorrendo sobre o art. 592, IV, do CPC/1973, afi rmam que:
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Ambos os cônjuges respondem solidariamente pelas dívidas contraídas a 

bem da economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644, CC). No regime da comunhão 

universal, qualquer dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo 

patrimônio do casal, ressalvadas aquelas expressamente arroladas em lei (arts. 

1.667 e 1.668, CC). No regime da comunhão parcial e no da participação fi nal nos 

aquestos, todas as dívidas contraídas a favor do casal têm garantia no patrimônio 

comum, ainda que realizadas tão somente por um dos cônjuges (arts. 1.644, 

1.659, IV, 1.663, § 1º, e 1.667, CC). (Código de Processo Civil Anotado. 5 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 625).

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO, comentando o art. 1.664 

do CC/2002, menciona:

O legislador, com o intuito de proteger terceiros e credores, quer que o 

patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para 

a manutenção da família, presumindo, de maneira absoluta, que, sendo em 

benefício da família, há o consentimento de ambos os cônjuges. Assim, as 

despesas assumidas com alimentação, água, luz, habitação, gás, educação, lazer, 

transporte, impostos, taxas e todas aquelas necessárias ao bem-estar da família 

obrigam o patrimônio comum. (In. PELUSO, Cezar (org.) Código Civil Comentado. 7 

ed. Barueri: Manole, 2013. p. 1.892)

As lições doutrinárias d estacadas, explicitando ainda mais a norma contida 

nos arts. 592, IV, do CPC/1973 e 1.664 do CC/2002, confirmam que os 

dispositivos indicados não tratam da legitimidade ativa ou da via adequada para 

a defesa da meação do cônjuge. Isso seria essencial, pois o acórdão recorrido, 

como visto, entendeu que a própria Maria Madalena deveria ter proposto 

embargos de terceiro para defender sua meação, não se admitindo a atuação 

substitutiva da própria Cosan. Nesses termos, é de se concluir que a indicação 

de ofensa aos arts. 592, IV, do CPC/1973 e 1.664 do CC/2002, mostra-se 

insufi ciente para amparar os argumentos trazidos no recurso especial, ensejando 

a aplicação da Súmula n. 284 do STF, nesse particular.

A propósito, confi ram-se precedentes:

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

Negativa de prestação jurisdicional. Art. 535 do CPC. Não ocorrência. Preclusão 

consignada no acórdão recorrido. Ausência de indicação de dispositivo legal 

pertinente. Enunciado n. 284/STF. Incidência. Venda casada. Circunstância 

reconhecida na origem. Inversão do julgado. Impossibilidade. Vedação ao 

reexame de provas e de interpretação de cláusulas contratuais. Dissídio 

jurisprudencial. Ausência de cotejo e similitude. Inviabilidade.
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(...)

2. Considera-se defi ciente de fundamentação o recurso especial que não indica 

o dispositivo legal pertinente ao fundamento vinculado ao acórdão, circunstância 

que atrai a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal.

(AgRg no AREsp 830.775/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, DJe 17.5.2016)

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

passiva. Defi ciência na fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula 

n. 284/STF. Reconhecimento de litisconsórcio passivo unitário e de extensão de 

efeitos de recurso a parte não recorrente. Impossibilidade. Vedação ao reexame 

probatório.

1. Incide a Súmula n. 284/STF, aplicada por analogia, quando o artigo apontado 

como violado não apresenta conteúdo normativo sufi ciente para fundamentar a 

tese desenvolvida no recurso especial.

(AgRg no AREsp 655.806/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, DJe 23.10.2015)

Não bastasse isso, ainda seria preciso considerar que o terceiro fundamento 

declinado pelo Tribunal de origem para inadmitir a reserva da meação de Maria 

Madalena (item c) não foi impugnado nas razões do recurso especial. Com efeito, 

as razões recursais não se voltaram contra o argumento de que seria necessário 

provar que a propriedade do imóvel arrematado era, de fato, compartilhada 

pelos cônjuges. Não é demais lembrar que os bens do casal podem pertencer a 

ambos os cônjuges ou a cada um deles, individualmente, a depender do regime 

do casamento, do momento e da forma de aquisição desse bem.

Compulsando os autos, não se localiza informação segura quanto ao regime 

de bens a que submetida a união de Oswaldo e Maria Madalena. Tampouco é 

possível examinar o caderno probatório para investigar o momento e a forma de 

aquisição do bem a fi m de saber ele constitui patrimônio exclusivo do cônjuge 

varão ou comum do casal. De qualquer sorte, como bem ressaltado pelo Tribunal 

de origem, não é possível descartar a hipótese de que o imóvel arrematado fosse 

de propriedade exclusiva do cônjuge varão, situação em que nem mesmo haveria 

meação a ser resguardada.

Sob essa perspectiva, considerando que o recurso especial não impugnou 

esse fundamento, também tem aplicação a Súmula n. 283 do STF.
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No tocante ao crédito trabalhista invocado por Humberto, o Tribunal de 

origem consignou o seguinte:

Já a ação trabalhista proposta por Humberto Rosa, teve por réu apenas 

Oswaldo Sestário, não envolvendo a empresa Torino. De toda sorte, não há 

indícios que demonstrem que a prestação de serviços não se deu em benefício da 

entidade familiar. (e-STJ, fl . 991)

Não se pode, nestes autos, sem qualquer intervenção da executada sobre o 

assunto, reconhecer que as dividas não foram contraídas a benefício da entidade 

familiar. (e-STJ, fl . 1.066).

As razões do recurso especial caminharam, todavia, em sentido oposto. 

Afi rmaram que os serviços prestados por Humberto não aproveitaram a entidade 

familiar.

Anote-se:

(...) a Recorrente demonstrou que os documentos juntados aos autos 

comprovam que a relação trabalhista com esse credor não foi revertida em 

benefício da entidade familiar. Isso porque, foi exercida apenas em benefício 

de interesses comerciais de um dos Recorridos, sr. Osvaldo Sestário, o que foi 

ignorado pelo v. acórdão recorrido. (e-STJ, fl . 1.086)

Ora, se o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas, consignou 

não haver elementos para concluir que o serviço prestado por Humberto 

aproveitou exclusivamente Oswaldo, não é possível afi rmar o contrário sem 

revolver fatos e provas. A pretensão deduzida no recurso especial, porque 

assentada em premissa fática contrária àquela fi xada no acórdão recorrido, 

esbarra na Súmula n. 7 do STJ.

Nessas condições, pelo meu voto, conheço parcialmente do recurso especial 

(item 1 - preferência dos créditos trabalhistas) e, nessa extensão, nego-lhe 

provimento.

Em consequência, revogo a antecipação de tutela recursal concedida 

anteriormente (e-STJ, fl s. 1.222/1.224) e julgo prejudicado o agravo interno 

manejado contra referida decisão (e-STJ, fl s. 1.234/1.246).

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão 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).

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.459.555-RJ (2014/0139034-0)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Lojas Americanas S/A

Advogados: Rodrigo Ribeiro e outro(s) - RJ085211

Bruno Calfat - RJ105258

Gláucia Alves Correia e outro(s) - DF037149

Mariana Freitas Rodrigues - RJ167403

Jorge Luiz Silva Rocha e outro(s) - RJ156945

Vivian Nabib Batatel e outro(s) - RJ148219

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: Os Mesmos

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Ação civil pública. 

Julgamento extra petita. Ocorrência. Assistência técnica. Fornecedor. 

Intermediação. Desnecessidade. Artigo 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor. Observância.

1. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos 

contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa 

de pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido 

veiculado em sua petição inicial.

2. Ausência de norma cogente no CDC, que confira ao 

consumidor um direito potestativo de ter o produto trocado antes do 

prazo legal. Não se colhe dos autos nenhum comportamento abusivo 

da empresa recorrente, que permite a troca da mercadoria no prazo de 

3 (dias) para benefi ciar o consumidor diligente.

3. Na hipótese, não sendo reparado o vício pela assistência 

técnica no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir do 

fornecedor, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, 

II e III do § 1º do artigo 18 do CDC.

4. No caso concreto, o Tribunal local, ao determinar que a 

empresa, a fi m de sanar suposto vício, tivesse que enviar, de forma 
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direta e autônoma, o produto supostamente viciado à assistência 

técnica, bem como retirar os produtos de difícil remoção da residência 

do consumidor ou onde se encontrasse a mercadoria, encaminhando, 

se necessário, técnico ao local, de fato extrapolou os limites do pedido.

5. A Terceira Turma já concluiu que a disponibilização de serviço 

de assistência técnica, de forma efi caz, efetiva e efi ciente, na mesma 

localidade do estabelecimento do comerciante, afasta o dever do 

fornecedor de intermediar o serviço, sob pena de acarretar delongas e 

acréscimo de custos.

6. Recurso especial da Lojas Americanas S.A. provido, prejudicado 

o recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

ACÓRDÃO

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

a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial de Lojas 

Americanas S.A. e julgar prejudicado o recurso especial do Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy 

Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 20.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de dois recursos 

especiais interpostos em apelação em ação civil pública promovida pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

Apelação cível. Ação civil pública. Troca ou reparo de produto viciado.

O Ministério Público pretende seja reprimida a prática de loja varejista de 

limitar prazo de troca a três dias.

O artigo 26 da Lei n. 8.078/1990 estabelece prazos de 30 e 90 dias para 

resolução do vício do produto.
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Solidariedade entre fornecedor e fabricante, que, no entanto, não impõe ao 

primeiro a obrigação de troca.

A pretensão de indenização aos consumidores, individual ou coletivamente, 

não merece acolhida.

Parcial Provimento do Recurso (e-STJ fl . 276).

Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Parquet (e-STJ 

fl s. 2-13) contra Lojas Americanas S.A. em virtude da limitação de troca dos 

produtos adquiridos no estabelecimento pelos consumidores a apenas 3 (três) 

dias corridos, contados da data da emissão da nota fi scal, informando que, 

após o transcurso desse prazo, incumbiria à assistência técnica credenciada a 

verifi cação de eventual vício e possível reparação do produto, eximindo-se, a 

partir de então, da responsabilidade perante terceiros.

Em sua inicial, o órgão ministerial afi rma que tal conduta representaria 

“latente abusividade” (e-STJ fl . 4) à luz dos arts. 18 e 26 do Código de Defesa 

do Consumidor, que preveem o prazo de 30 (trinta) dias para o vício ser sanado, 

a solidariedade entre os fornecedores, bem como o prazo decadencial para 

reclamação dos infortúnios.

Ao fi nal, requer:

(i) a condenação da ré, em caso de produto viciado, dentro do prazo legal 

exposto no art. 26 do CDC, a sanar o vício no prazo de 30 (trinta) dias e, não 

o fazendo, a conferir ao consumidor a escolha de uma das opções contidas no 

art. 18, § 1º, do CDC, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais);

(ii) a condenação da ré a efetuar a troca de seus produtos duráveis dentro 

do prazo legal de 90 (noventa) dias (art. 26, II, do CDC), visto que comercializa 

produtos essenciais (art. 18, § 3º, do CDC), sob pena de multa no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais);

(iii) a condenação da ré a indenizar, da forma mais ampla possível, os danos 

materiais e morais causados aos consumidores individualmente considerados, 

como estabelece o art. 6º, VI, do CDC, e

(iv) a condenação da ré a reparar os danos materiais e morais causados 

aos consumidores, considerados em sentido coletivo, no valor mínimo de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos e acrescidos de juros, cujo valor 

reverterá ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados mencionado no art. 13 

da Lei n. 7.347/1985.
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A sentença proferida pela 3ª Vara Empresarial da Capital do Estado do 

Rio Janeiro (e-STJ, fl s. 187-195) julgou improcedente a pretensão porque 

a rotina de troca de produtos adotada pela empresa ré, limitando-a em seu 

estabelecimento ao prazo de 3 (três) dias, não excluiria a possibilidade de o 

consumidor realizá-la também na forma do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, como se afere do seguinte trecho da sentença:

(...) cuida-se de demanda coletiva embasada na alegação de que a ré oferece 

prazo de três dias para troca em suas lojas de produtos adquiridos em vício com 

o intuito de não cumprir com suas obrigações, em especial a do art. 18 do CDC.

Pelas provas dos autos, em especial o depoimento pessoal do representante 

legal da ré e documentos de fl s. 110/124, verifi ca-se que a política de troca da ré 

não exclui a possibilidade de o consumidor realizar a troca, na forma do art. 18 do 

CDC.

As respostas das reclamações realizadas no sítio eletrônico www.reclameaqui.

com (fl s. 110/124) demonstram que a ré efetua a troca dos produtos mesmo após 

o prazo de três dias.

Ademais, em seu depoimento, o chefe de departamento de operações da 

empresa ré informou que, dentro do prazo de trinta dias, em caso de defeito 

técnico atestado de modo legítimo, quando há negativa de troca pelo fabricante, 

a loja efetua a troca e que em virtude de a ré não ter como diferenciar mau uso 

de vício de fabricação, necessita do contato anterior com o fabricante, salvo nos 

casos em que a própria empresa detecta lotes anteriores com defeitos técnicos do 

produto (fl s. 133).

Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão autoral (e-STJ fl s. 194-195 - 

grifou-se).

O Ministério Público estadual apresentou apelação (e-STJ fl s.197-227) na 

qual reiterou que a conduta da apelada de condicionar a troca de produto viciado 

ao prazo de 3 (três) dias, descumprindo prazo legal de garantia estabelecido no 

art. 26 do CDC, já é capaz de lesionar o consumidor e legitimar a tutela coletiva.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheu em parte o 

recurso para condenar a ré na obrigação de receber e encaminhar à assistência 

técnica os produtos não duráveis e duráveis viciados, respectivamente, nos 

prazos de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias, sob pena de multa de R$ 50,00 

(cinquenta reais) para cada recusa indevida, mantendo a improcedência da 

pretensão indenizatória (e-STJ fl s. 275-281).

Extrai-se do acórdão:
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(...) Logo, restou incontroverso que a Ré se recusava a receber os produtos 

viciados depois de três dias apesar de o artigo 26 da Lei n. 8.078/1998 estabelecer 

prazos de 30 e 90 dias.

Como se sabe, o fornecedor tem responsabilidade solidária ao fabricante e, 

embora não tenha obrigação de trocar o produto, tem a de sanar o vício nesses 

períodos (...)

Mas a recusa indevida, in casu, não confi gurou conduta apta a provocar danos 

aos consumidores, sejam individuais, sejam coletivos (...) (e-STJ fl s. 280-281).

Lojas Americanas S.A. opôs embargos de declaração alegando que

(...) o Ministério Público Estadual, em sua Ação Civil Pública, apenas requereu 

que a Embargante fosse condenada nas seguintes obrigações: de sanar eventuais 

vícios de mercadoria (‘b’, fl s. 12); de trocar os produtos dentro de determinados 

prazos (‘c’, fl s. 12); indenizar eventuais danos materiais e morais causados (‘d’, 

fl s. 12); reparar danos materiais e morais causados (‘e’, fl s. 12) e pagar ônus de 

sucumbência (‘h’, fl s. 12).

Assim é que, tendo restado completamente silente quanto ao intento de 

condenar a Embargada no dever de “encaminhar à assistência técnica os produtos”, 

tal encargo não poderia ser imposto, por ato próprio, pelo Poder Judiciário.

Como é cediço, é encargo da parte autora arrolar de forma expressa e taxativa 

todos os pedidos que intenta com a sua demanda, em atendimento ao artigo 282, 

IV do CPC/1973 (e-STJ fl s. 288-289 - grifou-se).

Por sua vez, o Ministério Público estadual também opôs embargos de 

declaração (e-STJ fl s. 294-299) ao fundamento de que o acórdão proferido pelo 

Tribunal de origem teria sido omisso quanto aos artigos da Constituição Federal 

e do Código de Defesa do Consumidor pertinentes ao pedido de indenização 

por danos morais e materiais, individuais e coletivos.

Os embargos da empresa foram parcialmente acolhidos e os aclaratórios do 

Ministério Público estadual foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:

Embargos de declaração. Apelação cível. Ação civil pública.

Demanda ajuizada a fi m de que a Ré fosse condenada na obrigação de trocar 

produtos defeituosos no prazo legal e na de indenizar danos materiais e morais.

A responsabilidade do comerciante é solidária à do fabricante, que, nos prazos 

do Código de Defesa do Consumidor, é de efetuar o reparo do produto.

A condenação da Ré na obrigação de encaminhar o bem à assistência técnica não 

representa decisão extra petita, mas sim, adequação da pretensão à legislação.
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Deve ser aclarada, no entanto, a decisão para estabelecer que 

“receber” o produto significa, nas hipóteses daqueles de difícil remoção, o 

encaminhamento de técnico ao local ou a retirada do produto na residência.

Da mesma forma, deve restar consignado que se a Ré entender se tratar de 

caso de troca do produto, em vez de encaminhamento à assistência técnica, 

pode fazê-lo de plano.

A pretensão do Parquet de manifestação expressa sobre violação a artigos 

constitucionais e infraconstitucionais não encontra amparo jurisprudencial.

Parcial Provimento do Recurso da Ré, Desprovido o do Autor (e-STJ, fl s. 303-304 - 

grifou-se).

Inconformadas, as partes interpuseram recursos especiais.

Lojas Americanas S.A., em suas razões, aponta (e-STJ - fl s. 313-322), 

com base no artigo 105, inciso III, letra “a”, da Constituição Federal, ofensa aos 

artigos 128, 293, 459, 460 e 515 do Código de Processo Civil de 1973, porque 

condenada em obrigação nunca requerida pelo Ministério Público estadual, o 

que caracterizaria, a seu ver, julgamento extra petita pelo Tribunal de origem.

O Ministério Público estadual aponta em suas razões (e-STJ fl s. 329-

342), com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, violação dos artigos 

458, II, e 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, asseverando a falta de 

fundamentação, pela Corte estadual, para rejeitar a condenação da empresa em 

dano moral coletivo.

Sustenta a existência de contrariedade aos artigos 6º, VI e VII, 83, 95 e 97 

do Código de Defesa do Consumidor para defender que a conduta omissa da 

empresa enseja a obrigação de reparar danos morais coletivos a fi m de inibir a 

adoção de condutas semelhantes por outras fornecedoras, citando precedente 

desta Corte (REsp n. 1.269.494/MG). Afi rma, em suma, ser

(...) forçoso reconhecer que a conduta da recorrida em abster-se de receber 

os produtos defeituosos em seu estabelecimento comercial, orientando os 

consumidores a procurarem a assistência técnica autorizada, quando o produto 

ainda se encontra dentro do prazo de garantia, acarreta dano moral coletivo aos 

consumidores, pois expostos a práticas comerciais abusivas (e-STJ fl . 341).

Com as contrarrazões (e-STJ, fl s. 349-358 e 359-367), a Terceira Vice-

Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso especial da ré e não admitiu 

o recurso especial do autor (e-STJ, fl s. 371-380).
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Inconformado (e-STJ, fl s. 392-400), o Ministério Público interpôs recurso 

de agravo no qual aponta a existência de omissão no julgado local e a violação 

de dispositivos processuais, ressaltando existir questão federal de mérito que não 

desafi ou a incidência das Súmulas n. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e 

n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar por meio do seu 

representante legal, o Subprocurador-Geral da República Humberto Jacques 

de Medeiros, opinou pelo não provimento do recurso especial da ré e pelo 

conhecimento do agravo do Ministério Público estadual e provimento do 

respectivo recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

Constitucional. Processo Civil. Direito do Consumidor. Ação civil pública. Troca 

ou reparo de produto viciado. Cadeia de fornecimento. Limitação do prazo legal de 

troca. Responsabilidade solidária esquecida. Ilegalidade. Condenação. Obrigação de 

fazer. Cumprimento da sistemática consumerista. Princípio da coextensão. Solução 

jurisdicional permitida. Dano moral coletivo. Enfeixamento. Boa-fé objetiva. Lealdade 

e cooperação. Caráter educativo. Possibilidade.

A obrigação de fazer defi nida pelo acórdão atacado não desalinha do pedido 

exposto na inicial de sanar, conferir e trocar mercadorias viciadas. O pedido 

entrelaçado com seus fundamentos acolhe a prestação jurisdicional fi ncada em 

regra jurídica material em menosprezo. Não há quebra ao princípio da coextensão.

A Corte Estadual não proferiu sentença extra petita (fora do pedido do 

demandante) ou ultra petita (além daquilo que foi pedido), pois os artigos 18 e 

26 do Código de Defesa do Consumidor fundamentam a obrigação determinada, 

vazada do pedido em prestação jurisdicional.

A condenação da empresa na obrigação de assumir sua responsabilidade 

solidária perante os consumidores em cadeia de fornecimento de mercadorias 

transparece cumprimento dos deveres de lealdade e de cooperação em relações 

de comércio.

O abandono do consumidor, que possui prazo legal adequado para troca 

de mercadorias, e, na satisfação da prestação comercial assumida, tanto pelo 

vendedor, como pelo fabricante, em responsabilidade solidária, permite não 

apenas a condenação no cumprimento de obrigação vertida da legislação social 

de aplicação como a condenação na reparação do dano moral coletivo pelo 

abuso que transmuda em ausência de proteção ao cidadão, no agir irresponsável, 

gerando insegurança.

O dano moral coletivo não necessita de prova da dor provocada aos 

consumidores.

Há lesão, há nexo, quando se desvirtua a proteção veiculada no normativo de 

regência para o consumidor, afetando uma massa de cidadãos.
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A condenação em danos morais detém efeito preventivo, educativo e 

reparador porque inibe a perpetuação de condutas viciadas em detrimento de 

cada cidadão consumidor, formador de uma sociedade capitalista, solidária e 

democrática E não poderia ser diferente porque as relações jurídicas caminham 

para uma massifi cação, e a lesão aos interesses de massa não podem fi car sem 

reparação sob pena de criar-se litigiosidade contida que levará ao fracasso do 

direito como forma de prevenir e reparar os confl itos sociais (Recurso Especial 

1.269.494/MG).

A cadeia de fornecimento torna responsável aos fornecedores que lhe 

integram perante o consumidor. Há responsabilidade solidária para a qual adotar 

política de minoração de sua participação na cadeia retrata ilicitude que deve ser 

banida.

Não se buscava a efetividade do direito do consumidor, em ver os vícios 

dos produtos adquiridos celeremente vencidos, mas, se retirar da cadeia de 

responsabilização, diminuindo o campo de defesa do cidadão. Esquecidos 

restaram os deveres e a função social valorada pelo sistema pátrio na proteção 

constitucional do direito do consumidor.

Daí que o fulminar de princípios e regras que norteiam o direito do consumidor 

possui o condão de fi rmar dano moral coletivo, o qual transborda da ilegalidade 

perpetrada pela empresa ré em prática desleal.

Criar regramento particular que esmaece a legitimidade de normativo de 

proteção de direito social afeta uma massa de cidadãos em suas relações de 

consumo.

Parecer pelo não provimento do recurso especial da ré e pelo provimento do 

agravo e recurso especial do autor (e-STJ fl s. 433-434).

O agravo em recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro foi reautuado como recurso especial, conforme decisão de fl s. 454-459 

(e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Passa-se à análise dos 

recursos especiais.

Recurso especial interposto por Lojas Americanas S.A: do julgamento extra 

petita

O recurso merece prosperar.
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O Ministério Público estadual ingressou em juízo narrando suposta 

conduta ilegal da empresa recorrente ao conceder apenas 3 (três) dias para 

troca de produtos defeituosos, a contar da emissão da nota fi scal, impondo ao 

consumidor, após tal prazo, a procura de assistência técnica credenciada junto 

ao fabricante do produto para que realize a análise quanto à existência do vício. 

Essa é a causa de pedir eleita pela parte: a oferta de prazo exíguo para troca de 

bem como meio de se eximir da obrigação de responder pelo vício do produto.

Ao final, formula pedido que vai além da causa de pedir, qual seja, que 

a empresa recorrente observe o teor do art. 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor, apesar de não demonstrar, em nenhum momento, que a ré 

descumpre o mandamento legal.

Não há no CDC norma cogente que confi ra ao consumidor um direito 

potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal de 30 (trinta) 

dias. A troca imediata do produto viciado, portanto, embora prática sempre 

recomendável, não é imposta ao fornecedor.

A despeito da regra, a recorrente, presumindo a boa-fé objetiva do 

consumidor, assume ônus que não lhe é sequer exigível por lei, permitindo a 

troca do produto em 3 (três) dias, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico.

Na inicial, o Ministério Público estadual reputa ofensivo ao sistema que 

não haja a troca do produto em 3 (três) dias e pretende, por meio da ação civil 

pública, que o CDC seja cumprido. Visa, por vias indiretas, apenas ratifi car a lei 

em abstrato, a fi m de ver a regra do art. 18 do mencionado diploma confi rmada. 

Registre-se, por óbvio, ser desnecessária uma decisão judicial para confi rmar que 

uma lei federal está em vigor, prática, aliás, que deve ser evitada pelo Parquet, 

pois não é a fi nalidade da sua atuação.

Não se colhe dos autos comportamento abusivo da empresa ré, ora 

recorrente. Como se afere da sentença proferida às fl s. 187-195 (e-STJ), o prazo 

de 3 (três) dias para a troca da mercadoria é um plus oferecido pela empresa, um 

benefício concedido ao consumidor diligente, que, porém, não é obrigatório.

Ademais, “pelas provas dos autos, em especial o depoimento pessoal o 

representante legal da ré e documentos de fl s. 110/124, verifi ca-se que a política 

de troca da ré não exclui a possibilidade de o consumidor realizar a troca, na forma do 

art. 18 do CDC” (e-STJ fl . 194 - grifou-se).

O juízo sentenciante, ao julgar improcedente o pedido, esclareceu que a ré, 

ora recorrente, efetua a troca de seus produtos de acordo com a previsão legal:
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(...) Ademais, em seu depoimento, o chefe de departamento de operações 

da empresa ré informou que, dentro do prazo de trinta dias, em caso de defeito 

técnico atestado de modo legítimo, quando há negativa de troca pelo fabricante, 

a loja efetua e que em virtude de a ré não ter como diferenciar mau uso de vício de 

fabricação, necessita do contato anterior com o fabricante, salvo nos casos em que a 

própria empresa detecta lotes anteriores com defeitos técnicos do produto (fl s. 133) 

(e-STJ fl . 195 - grifou-se).

A empresa recorrente, no apelo nobre, não se conforma com sua 

condenação em segunda instância porque, no seu entender, a obrigação de fazer 

imposta teria sido diversa daquela solicitada pela parte autora, o que redundaria 

em ferimento a preceitos processuais relacionados ao vício de decisão extra petita.

No caso concreto, houve julgamento extra petita, pois o Tribunal de origem 

exorbitou do pedido formulado na inicial ao determinar que a empresa, a 

fi m de sanar o eventual vício, tivesse que enviar, de forma direta e autônoma, o 

produto supostamente viciado à assistência técnica, bem como retirar os produtos 

de difícil remoção da residência do consumidor ou onde se encontrasse a mercadoria, 

encaminhando, se necessário, técnico ao local. Essa obrigação de fazer destoa tanto 

da pretensão como da lei.

Registre-se que o tema já foi tratado nesta Corte quando do julgamento 

do Recurso Especial n. 1.411.136/RS (DJe 10.3.2015), de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, no qual se discutiu acerca da responsabilidade do 

comerciante quanto à sua obrigação de interceder perante a assistência técnica 

em favor do consumidor. A Terceira Turma, por unanimidade, concluiu que, 

“disponibilizado serviço de assistência técnica, de forma efi caz, efetiva e efi ciente, 

na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, a intermediação do 

serviço apenas acarretaria delongas e acréscimo de custos, não justifi cando a imposição 

pretendida na ação coletiva”.

Eis a ementa do supracitado voto:

Direito do Consumidor e Civil. Recurso especial. Ação civil pública. Dever de 

prestação de assistência técnica. Intermediação pelo comerciante. Organização 

dos serviços. Direito dos fornecedores e equiparados. Juros de mora. Termo a quo. 

Citação na demanda coletiva. Precedentes.

1. Demanda em que se discute a responsabilidade do comerciante de 

intermediar a relação entre consumidor e assistência técnica disponibilizada pelo 

fornecedor.
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2. A boa-fé objetiva, alçada à condição de princípio geral de direito, transita 

incessantemente em duplo sentido, exigindo a conduta leal e cooperada, na 

relação de consumo entre consumidores e fornecedores.

3. A assistência técnica é caracterizada pela especialização do serviço prestado, 

com fi nalidade de correção de vícios de produtos comercializados.

4. Sua organização efi caz e efi ciente concretiza a proteção do consumidor em 

razão de produtos viciados postos no comércio, bem como o direito de reparação do 

vício no prazo legal de 30 dias garantido aos fornecedores e seus equiparados.

5. Disponibilizado serviço de assistência técnica, de forma eficaz, efetiva e 

efi ciente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, a intermediação 

do serviço apenas acarretaria delongas e acréscimo de custos, não justifi cando a 

imposição pretendida na ação coletiva.

6. “(...) 7. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.411.136/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.02.2015, DJe 

10.03.2015 - grifou-se).

Ademais, de acordo com a legislação pátria, que deve ser aplicada à espécie, 

incumbe a Lojas Americanas S.A., observados os prazos do art. 26 do CDC, 

cumprir o mandamento constante do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor, o qual prescreve que se o vício do produto não for sanado no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, 

alternativamente e ao seu arbítrio, as seguintes opções:

a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso;

b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos, ou

c) o abatimento proporcional do preço.

Portanto, constatado o defeito, concede-se a oportunidade de o vício ser sanado 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias. O acórdão, ao determinar que a empresa se 

valesse da assistência técnica ou assumisse o ônus de buscar a mercadoria na residência 

do consumidor, extrapolou do pedido formulado na inicial.

 É que, como estabelecido pelo precedente desta Corte, não sendo reparado 

o vício pela assistência técnica, o consumidor poderá exigir do fornecedor, à sua 

escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 

do CDC.

Ora, o § 1º do art. 18 do CDC impõe, como primeira opção, que seja 

sanado o vício de qualidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o que, de modo 
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geral, é realizado por meio da assistência técnica, motivo pelo qual houve o alegado 

vício de julgamento, tendo em vista constar dentre os pedidos de fl. 12 a 

formulação de que a ré seja condenada a sanar o vício dentro dos prazos legais.

A exegese do artigo é clara: constatado o defeito, concede-se primeiro a 

oportunidade de sanar-se o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo 

certo que a assistência técnica possui melhores condições para buscar a reparação 

do vício.

No caso dos autos, o Tribunal local, ao impor que a empresa assumisse, de 

pronto, os encargos inerentes à assistência técnica, extrapolou os liames do pedido posto 

na inicial, da legislação de regência e ainda deixou de se alinhar a precedente específi co 

desta Corte.

Extrai-se ainda dos autos que “a política de troca da ré não exclui a 

possibilidade de o consumidor realizar a troca, na forma do art. 18 do CDC” 

(sentença fl . 194 - e-STJ). Portanto, após buscar a assistência técnica, caso 

não seja solucionado o problema, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, as 

alternativas constantes no dispositivo supramencionado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial de Lojas Americanas 

S.A. para restabelecer a sentença de fl s. 187-195 (e-STJ), restando prejudicado o 

recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.508.929-RN (2015/0004341-2)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Moto Traxx da Amazônia Ltda

Advogados: Sílvia Zeigler - SP129611

Ivo Barbosa Lunguinho e outro(s) - CE020348

Edson Antônio Cruz Santana e outro(s) - CE013548

Recorrido: Olinda Motos Peças e Serviços Ltda

Advogados: Jaison Osvaldo Della Giustina e outro(s) - DF010244

Chauki El Haouli - DF013865

Daniel Victor da Silva Ferreira e outro(s) - RN004417
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EMENTA

Direito Processual Civil. Recurso especial. Cumprimento de 

sentença. Execução de astreintes. Decisão que não pôs fi m à execução. 

Recurso cabível. Interposição de apelação. Erro grosseiro. Art. 475-M, 

§ 3º, do CPC. Impossibilidade, nesse caso, de reduzir de ofício o valor 

da multa. Precedentes. Recurso especial não provido.

1. A decisão que fi xa a multa cominatória, consoante reiterados 

pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser 

modifi cada a qualquer tempo, até mesmo na fase executiva, até de 

ofício.

2. Cumpre esclarecer, todavia, que o órgão julgador somente 

estará autorizado a conhecer de ofício o tema em questão e emitir 

pronunciamento de mérito a seu respeito, quando aberta a sua 

jurisdição.

3. Dizer que determinada questão pode ser conhecida de ofício 

signifi ca reconhecer que o juiz pode decidi-la independentemente de 

pedido, mas em momento processual adequado. Aceitando-se que o 

momento adequado para a entrega de uma prestação jurisdicional de 

mérito só se inaugura, no caso dos recursos, quando ultrapassada sua 

admissibilidade, tem-se de concluir que, no âmbito recursal cível, não 

cabe pronunciamento meritório de ofício sem que o recurso interposto 

tenha sido ao menos admitido. Precedentes.

4. No caso dos autos o Tribunal de origem não poderia ter 

reduzido de ofício o valor das astreintes, porque a questão foi suscitada 

em recurso de apelação não conhecido.

5. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença 

sem extinguir a fase executiva desafi a agravo de instrumento, nos 

termos do art. 475-M, § 3º, do CPC/1973, sendo impossível conhecer 

a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade 

recursal, tendo em vista a existência de erro inafastável.

6. Recurso especial não 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 
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Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 

Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com 

o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Dr(a). Edson Antônio Cruz Santana, pela parte recorrente: Moto Traxx da 

Amazônia Ltda

Brasília (DF), 07 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 21.3.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Olinda Motos Peças e Serviços Ltda. (Olinda 

Motos) promoveu ação de rito ordinário contra Moto Traxx da Amazônia Ltda. 

(Moto Traxx) com o objetivo de suspender o procedimento concorrencial 

instaurado por esta última sociedade para contratação de uma nova representante 

comercial na mesma região (e-STJ, fl s. 2/19).

Foi deferida antecipação de tutela para que a Moto Traxx suspendesse o 

procedimento de concorrência na cidade de Mossoró-RN e região, sob pena de 

multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (e-STJ, fl s. 490/493).

Contra essa decisão interlocutória, a Moto Traxx interpôs agravo de 

instrumento (e-STJ, fls. 508/516), convertido em agravo retido no TJRN 

(e-STJ, fl s. 566/569).

Prosseguindo o processo, sobreveio sentença que julgou procedente o 

pedido, determinando que a Moto Traxx se abstivesse de inaugurar procedimento 

conconcorrencial para abertura de nova concessionária da marca, nos moldes da 

Lei n. 6.729/1979, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Na oportunidade, ainda houve condenação da Moto Traxx ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios (e-STJ, fl s. 597/602).

Olinda Motos apelou, requerendo a condenação da Moto Traxx às penas 

previstas pela Lei n. 6.729/1979, tendo em vista os atos abusivos cometidos no 

curso do próprio processo (e-STJ, fl s. 607/618). Também houve apelação da 

Moto Traxx (e-STJ, fl s. 621/633).
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O TJRN desproveu ambos os recursos em acórdão assim ementado:

Processo Civil e Empresarial. Apelações cíveis em ação de obrigação de não 

fazer. Concessão comercial. I - Apelação cível interposta pela parte demandada 

(concedente). Ausência de contrato formal. Documentos colacionados aos autos 

que sinalizam pela existência de contrato de concessão de Moto Traxx entre os 

litigantes sem exclusividade. Demandante que na qualidadade de concessionária 

requer a suspensão de procedimento de concorrência para abertura de nova 

concessão na cidade de Mossoró e Região Oeste realizado pela concedente. 

Sentença de procedência. Inteligência da Lei n. 6.729/1979 (Lei Renato Ferrari), 

com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.132/1990.

Ausência de convenção de marca nos moldes da lei de regência. Necessidade 

de atendimento prévio dos requisitos exigidos para tanto. Recurso conhecido e 

desprovido. II - Apelação cível manejada pela parte demandante (concessionária). 

Insurgência apenas no tocante a negativa de execução das astreintes. Apelo 

conhecido e desprovido. Manuntenção da sentença.

Irresignada, a Moto Traxx interpôs recurso especial (e-STJ, fl s. 730/744) 

não admitido na origem por decisão transitada em julgado (e-STJ, fl s. 764/768 

e 770).

Em seguida, Daniel Victor da Silva Ferreria (Daniel), que havia atuado como 

advogado da Olinda Motos, requereu o cumprimento da sentença no tocante aos 

seus honorários advocatícios sucumbenciais estimados em R$ 29.270,45 (vinte 

e nove mil, duzentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos) (e-STJ, fl s. 

773/775). Após o pagamento dessa quantia (e-STJ, fl s. 782/784), foi extinta a 

execução (e-STJ, fl . 790).

A Olinda Motos, por sua vez, requereu a execução da multa cominatória 

que se acumulou pelo descumprimento da ordem exarada, no valor de R$ 

852.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil reais) (e-STJ, fl s. 799/803).

A Moto Traxx apresentou, então, impugnação ao cumprimento da sentença, 

com fundamento nos arts. 475-J e 475-L, do CPC/1973. (e-STJ, fl s. 892/909).

O Juiz de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação porque 

apresentada antes de garantido o juízo (e-STJ, fl s. 1.011/1.013).

Irresignada, a Moto Traxx interpôs agravo de instrumento (e-STJ, fl s. 

1.030/1.041), que teve seguimento negado por decisão monocrática do 

relator (e-STJ, fl s. 1.065/1.073). O agravo interno manejado na sequência foi 

desprovido em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
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Processual Civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Impugnação 

ao cumprimento de sentença. Necessidade de prévia garantia do juízo para 

ofertar impugnação. Precedentes do STJ e do TJRN. Ausência de manifestação do 

magistrado a quo acerca das alegações da agravante. Impossibilidade de análise 

dessas alegações em sede recursal sob pena de supressão de instância. Indevida 

pretensão de antecipação da análise do mérito da impugnação. Agravo interno 

conhecido e desprovido. (e-STJ, fl . 1.192).

Em julho de 2012, após a penhora dos valores necessários ao cumprimento 

da obrigação, a Moto Traxx apresentou nova impugnação ao cumprimento 

de sentença, alegando em síntese, que as astreintes não seriam devidas e, 

subsidiariamente, que o valor alcançado a esse título, seria excessivo (e-STJ, fl s. 

1.046/1.064).

O Juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão de exclusão ou redução 

da multa, dando provimento à impugnação apenas para reduzir os honorários 

advocatícios fi xados fase de execução para o percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida. Na mesma decisão ainda foi determinada a transferência 

de quantia equivalente a R$ 1.392.000,00 (um milhão, trezentos e noventa 

e dois mil reais) para pagamento da multa cominatória aplicada (e-STJ, fl s. 

1.175/1.182).

Contra essa decisão, a Moto Traxx interpôs recurso de apelação (e-STJ, fl s. 

1.206/1.228), havendo o Relator, por decisão monocrática, negado seguimento 

à apelação sob o fundamento de que se tratava de recurso incabível na espécie; 

mas, de ofício, reduziu o valor da multa executada para R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) (e-STJ, fl s. 1.291/1.303).

A Moto Traxx interpôs agravo regimental, pleiteando que fosse apreciado o 

recurso de apelação em seu mérito para desconstituição, por completo, da multa 

cominada (e-STJ, fl s. 1.310/1.314). A Olinda Motos também interpôs agravo 

regimental, buscando o restabelecimento do montante acumulado a título de 

astreintes (e-STJ, fl s. 1.316/1.332).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no julgamento desses 

recursos, reconheceu a impossibilidade de se reduzir a multa de ofício e 

restabeleceu a decisão interlocutória que julgou a impugnação à execução.

Confi ra-se, a propósito, a ementa do acórdão:

Agravos internos em apelação cível. Recurso da apelante. Acolhimento em 

parte da impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão sujeita a agravo de 

instrumento. Inteligência do artigo 475-M, § 6º, do CPC. Interposição de apelo. 
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Inadequação. Negativa de seguimento com base no artigo 557, caput, do CPC. 

Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Manutenção do 

decisum nesse particular. Agravo conhecido e desprovido. Recuso da apelada. 

Apelo que não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Impossibilidade de reduzir 

multa de ofício. Reforma parcial da decisão agravada. Recurso conhecido e 

provido (e-STJ, fl . 1.415).

Não foram opostos embargos de declaração.

Irresignada, a Moto Traxx interpôs recurso especial com fundamento 

nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alegando, além de dissídio 

jurisprudencial, ofensa aos arts. 475-M, § 3º e 461, § 6º, do CPC/73. Depois, 

sustentou que (1) impunha-se, no caso, a redução do valor acumulado da 

multa cominatória, e (2) a decisão que acolheu parcialmente a impugnação a 

execução tem natureza de sentença e desafi aria, por isso, recurso de apelação. 

Nesses termos, requereu o provimento do especial para que fosse anulado o 

aresto impugnado, determinando-se o conhecimento e apreciação do recurso de 

apelação.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.478/1.496), o recurso foi 

admitido na origem (e-STJ, fl . 1.498).

Nesta Corte, porém, sobreveio decisão monocrática de minha relatoria que 

negou seguimento ao recurso especial com fundamento na Súmula n. 83 do STJ, 

tendo em vista a existência de precedentes preconizando que as decisões havidas 

na fase de cumprimento de sentença que não extinguem a execução devem ser 

impugnadas por agravo de instrumento, vedada a utilização da apelação (e-STJ, 

fl s. 1.508/1.510).

A Moto Traxx manejou embargos de declaração contra essa decisão, 

acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para acrescentar que a alegação de 

ofensa ao art. 461, § 6º, do CPC/1973 não podia ser conhecida por falta de 

prequestionamento.

No agravo regimental, a Moto Traxx afirmou que (1) seria cabível a 

utilização do recurso de apelação para impugnar a decisão judicial que extingue, 

acolhe ou rejeita, total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença. Ressaltou, nesse sentido, a existência de celeuma doutrinária acerca 

do tema; a circunstância de que o próprio magistrado prolator da decisão 

recorrida chamou-a de sentença; e, também, o fato de que, na hipótese, ainda 

que a impugnação tenha sido julgada parcialmente procedente - somente para 

adequar o percentual referente aos honorários advocatícios -, o crédito exequendo já 
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estava garantido, fato que provoca, pois, a extinção da execução (e-STJ, fl . 1.540). 

Acrescentou que (2) a alegação de ofensa ao art. 461, § 6º, do CPC/1973 estaria 

devidamente prequestionada, ainda que de forma implícita, tendo em vista o 

conteúdo do acórdão estadual recorrido.

Diante das considerações apresentadas, tornei sem efeito a decisão 

monocrática que negava seguimento ao recurso especial (e-STJ, fl s. 1.508/1.510), 

bem como a que acolheu os subsequentes embargos declaratórios (e-STJ, fl s. 

1.531/1.532), determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento, para 

apreciação do recurso pelo órgão colegiado (e-STJ, fl s. 1.561/1.562).

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 recurso especial 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.

(1) Recurso cabível - Fungibilidade recursal

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau que apreciou a impugnação 

ao cumprimento de sentença teve sua parte dispositiva vazada nos seguintes 

termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento 

de sentença, unicamente para reduzir os honorários advocatícios na fase de 

execução de sentença ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

executado, o que faço com fundamento nos arts. 475-J, 475-L e 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil, e nas razões anteriormente expostas.

Proceda-se a transferência da quantia de R$ 1.392.000,00 (um milhão 

trezentos e noventa e dois mil reais) para conta de depósito judicial, liberando o 

remanescente em favor do executado.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os necessários alvarás para liberação 

da quantia de R$ 1.392.000,00 (um milhão trezentos e noventa e dois mil) em favor 
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do exequente e do seu advogado. observando-se o percentual aqui estabelecido 

a título de honorários.

Ao contrário do que sustentado pela Moto Traxx em seu recurso especial, 

não é possível admitir que a determinação de transferência do numerário 

sufi ciente ao pagamento da sua dívida para uma conta judicial seja sufi ciente 

para extinguir a execução. Depósito judicial não se confunde com pagamento.

A propósito:

Recurso especial. Cumprimento provisório de sentença. Depósito integral para 

garantia do juízo. Impugnação acolhida em parte. Afastamento do excesso de 

execução. Posterior modifi cação do título judicial. Majoração da verba honorária 

por maioria. Depósito da diferença antes do trânsito em julgado. Discussão 

sobre juros de mora. Súmula n. 207/STJ. Não incidência. Violação do art. 535, I e 

II, do CPC/1973. Não ocorrência. Art. 515 do CPC/1973. Ausência de ofensa. Arts. 

335 e 337 do CC. Falta de prequestionamento. Depósito em garantia do juízo. 

Ausência de pagamento. Responsabilidade do devedor pelos consectários da 

mora. Transferência à instituição depositária. Não cabimento. Entendimento não 

contraposto à tese fi xada em recurso repetitivo. Afronta ao art. 20, §§ 3º e 4º, do 

CPC/1973. Defi ciência de fundamentação.

(...)

5. Como o depósito em garantia do juízo visa ao oferecimento de impugnação 

ao valor exequendo, não constitui pagamento, inexistindo previsão legal que o 

equipare a tanto. Dessa forma, permanece o devedor em mora, responsabilidade 

que não pode ser transferida ao depositário judicial sem que se identifi que na 

conduta deste hipótese de subsunção à regra do art. 394 do Código Civil.

(REsp 1.475.859/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 

25.8.2016)

Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso 

especial. Certidão de devolução de petição física. Apresentação da petição 

por meio eletrônico no prazo. Erro material. Acolhimento. Agravo regimental. 

Honorários. Cumprimento de sentença.

1. Existente o erro material e devidamente apresentada a petição de recurso 

por meio eletrônico nos moldes da Resolução STJ 14, de 28.6.2013, deve ser 

conhecido o recurso de agravo regimental.

2. Não se confi gurando o depósito como pagamento espontâneo da obrigação 

e havendo resistência à pretensão e impugnação ao cumprimento de sentença, é 

cabível a verba honorária. Precedentes.

(EDcl no AgRg no REsp 1.330.533/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, DJe 12.8.2015)
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O fato de estar depositado em juízo o valor para o pagamento do valor 

executado não é sufi ciente para extinguir a execução. Ressalte-se que o juiz de 

primeiro grau até condicionou o levantamento do valor depositado ao trânsito 

em julgado do processo. Assim, se não houve ainda trânsito em julgado da 

decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença, nem sequer 

o levantamento do valor depositado pelo exequente, impossível cogitar de 

pagamento ou de extinção da execução pelo pagamento. Isso exige expresso 

pronunciamento judicial (arts. 794, I, e 795 do CPC/1973 e 922, I, e 925 do 

NCPC).

Inafastável, portanto, a conclusão de que a decisão em referência não 

extinguiu a fase executiva, razão pela qual desafi ava agravo de instrumento nos 

termos do art. 475-M, § 3º, do CPC/1973, e não apelação.

Consoante fi xado na jurisprudência desta Corte, constitui erro grosseiro, 

nesses casos, a opção pelo recurso de apelação em substituição ao de agravo de 

instrumento, o que impede até mesmo, a aplicação da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, confi ra-se:

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cumprimento de sentença. 

Impugnação. Provimento parcial. Continuidade da fase executiva. Interposição 

de apelação. Erro grosseiro. Art. 475-M, § 3º, do CPC. Agravo de instrumento. 

Cabimento.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que 

da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção da 

fase executiva, é cabível o agravo de instrumento, nos termos da segunda parte 

do § 3º do art. 475-M do CPC, não se aplicando o princípio da fungibilidade para 

conhecimento de de apelação, por constituir erro grosseiro.

(AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

DJe 11.12.2014)

Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Agravo regimental. Agravo 

em recurso especial. Extinção parcial da impugnação. Decisão. Resolução de 

incidente de impugnação. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Interposição 

de recurso de apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade não aplicável.

(...)

2. A decisão que resolve a impugnação sem por fi m à execução desafi a o 

recurso de agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de 

apelação, nos termos do art. 475-M, § 3º, do CPC.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
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(EDcl no AgRg no AREsp 209.349/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 

Terceira Turma, DJe 28.3.2016)

(2) Redução da multa cominatória

Na linha dos precedentes desta Corte, a decisão que fixa a multa 

cominatória não faz coisa julgada, podendo ser modifi cada a qualquer tempo, 

mesmo na fase executiva, até de ofício.

Nesse sentido, confi ram-se precedentes:

Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. 

Execução de multa cominatória. Redução de ofício. Possibilidade. Precedentes. 

Decisão que não está sujeita à preclusão nem faz coisa julgada. Alegação de 

que o pagamento parcial da dívida impediria a revisão do valor executado. Tema 

não prequestionado. Discussão quanto à razoabilidade do novo valor arbitrado. 

Razões recursais que não permitem a completa dimensão da controvérsia. Agravo 

regimental improvido.

1. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. 

Assim, é possível a modifi cação do valor da multa até mesmo de ofício, a qualquer 

tempo, inclusive na fase de execução.

Precedentes.

(AgRg nos EDcl no AREsp 670.100/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, DJe 5.2.2016)

Agravo regimental. Recurso especial. Execução de multa cominatória. Redução 

pelas instâncias ordinárias. Possibilidade. Precedentes. Proporcionalidade.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o tribunal de origem pode alterar 

o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício.

2. O valor fi xado a título de multa só será passível de revisão, nesta instância 

excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifi ca na 

hipótese.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.123.388/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

DJe 12.8.2015)

Isso não quer dizer que o órgão julgador está autorizado a conhecer de 

ofício do tema em recurso que não tenha nem sequer ultrapassado a instância de 

conhecimento, isto é, que não tenha sido nem mesmo admitido.

No caso dos autos, o recurso de apelação, como assinalado, era incabível, o 

que signifi ca que ele não poderia ter sido conhecido. Nesses termos, se o apelo 
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não foi conhecido, é mister concluir que tampouco se abriu a jurisdição recursal, 

razão pela qual impossível a emissão de qualquer pronunciamento de mérito, 

ainda que de ofício.

Dizer que determinada questão pode ser conhecida de ofício signifi ca 

reconhecer que o juiz pode decidi-la independentemente de pedido, mas há de 

haver um momento processual adequado para tanto.

Nesse sentido FREDIE DIDIER assinala que somente os recursos 

admissíveis produzem efeitos (DIDIER JÚNIOR, Fredie, CUNHA, Leonardo 

Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. v.3. 7 ed. Salvador: Jus Podivm, 

2009. p. 69). Da mesma forma, BARBOSA MOREIRA, em situação análoga, 

ressalta que todos os recursos admissíveis produzem, no direito pátrio, um efeito 

constante e comum, que é o de obstar, uma vez interpostos, ao trânsito em julgado da 

decisão impugnada. (...) Recurso inadmissível, ou tornado tal, não tem a virtude de 

empecer ao trânsito em julgado (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários 

ao Código de Processo Civil. v. 5. 11 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. pp. 256 

e 265).

Admitindo-se que o momento adequado para a entrega de uma prestação 

jurisdicional de mérito só se inaugura, no caso dos recursos, quando ultrapassada 

sua admissibilidade, tem-se de concluir que, no âmbito recursal cível, não cabe 

pronunciamento meritório de ofício sem que o recurso tenha sido previamente 

admitido.

Nesse sentido, vejam-se precedentes:

Processual Civil. Recurso especial. Questão de ordem pública. ICMS. Demanda 

contratada de energia elétrica. Contribuinte de fato. Ilegitimidade processual. 

Matéria decidida em recurso repetitivo. Reformatio in pejus. Não ocorrência. 

Aplicação do direito à espécie.

(...)

4. Pode o órgão julgador conhecer, de ofício, das questões de ordem pública, 

sem que isso implique julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Precedentes 

do STJ.

5. No âmbito do STJ, tal orientação também encontra guarida, consoante 

prescreve o art. 257 do RI/STJ. É necessário, porém, que a instância recursal 

seja aberta, o que ocorre quando o apelo preenche todos os requisitos de 

admissibilidade.

6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp 1.218.791/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 12.9.2011)
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Processual Civil. Violação aos arts. 557 do CPC e 1.267 do CC. Ausência de 

prequestionamento. Súmula n. 282 do STF. Divergência jurisprudencial não-

demonstrada nos termos do art. 255 do RISTJ. Remessa necessária. Ausência 

de apelação das partes. Sentença fundada em súmula da Suprema Corte. Não 

sujeição ao duplo grau de jurisdição. Efeito translativo. Impossibilidade. Violação 

ao § 3º do art. 475 do CPC. Anulação do acórdão recorrido.

1. A ausência de prequestionamento dos arts. 557 do CPC e 1.267 do Código 

Civil inviabiliza o conhecimento do recurso quanto a essas normas por incidência 

do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a parte recorrente deixou de 

proceder ao cotejo analítico previsto no § 2º do art. 255 do Regimento Interno 

desta Corte, não demonstrando a similitude entre os julgados comparados e 

impossibilitando o conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo 

constitucional.

3. Conforme o aresto guerreado reconheceu, a sentença foi proferida 

com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo o 

entendimento consolidado na Súmula n. 323 daquela Corte, portanto, em razão 

do disposto no § 3º do art. 475 do CPC o julgado está dispensado do duplo grau 

de jurisdição.

4. É cediço que o efeito translativo dos recursos devolve ao Tribunal as matérias 

sobre as quais o julgador poderia conhecer de ofício, ainda que o recurso das 

partes não versem sobre a questão.

Contudo, para que ocorra tal efeito, é necessário que a instância recursal seja 

aberta pelas partes, voluntariamente, ou por meio da remessa necessária - a qual 

é incabível na hipótese.

5. Nesse sentido, mesmo que acórdão proferido no julgamento da remessa 

necessária verse sobre matéria capaz de extinguir o processo sem julgamento de 

mérito, tendo em vista a ausência de apelação das partes e a não submissão do 

feito ao duplo grau de jurisdição, nenhuma questão foi devolvida a Corte a quo, 

nem mesmo as ditas questões de ordem pública, não havendo que se falar em 

efeito translativo recursal, visto que a remessa sequer poderia ser conhecida por 

aquela Corte, razão pela qual é de se anular o acórdão recorrido.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 873.732/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 17.3.2009, DJe 16.4.2009)

De rigor reconhecer, por isso, que o valor da multa não poderia ter sido 

reduzido por ocasião do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Nessas condições, pelo meu voto nego provimento ao recurso especial.
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Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão 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).

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.535.668-SP (2015/0128425-3)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Nike International Ltd

Recorrente: Nike do Brasil Comercio e Participacoes Ltda

Advogados: Luiz Cláudio Gare e outro(s) - SP103768

Rodrigo Gianni Carney - SP208528

Recorrido: IMADCO Comercio de Brinquedos Eletronicos Ltda

Advogados: César Rafael de Magalhães Oberlaender - RJ054417

Joyce Lima da Silva e outro(s) - AM008807

EMENTA

Recurso especial. Propriedade intelectual. Direito de marca. 

Falsifi cação. Importação de produto contrafeito. Bens retidos pela 

autoridade alfandegária. Dano moral. Confi guração. Produtos não 

comercializados no mercado interno. Desnecessidade de comprovação 

do prejuízo. Dano in re ipsa.

1- Ação ajuizada em 24.7.2014. Recurso especial interposto em 

3.11.2014 e concluso ao Gabinete em 25.8.2016.

2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a 

exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito 

para que fi que caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da 

marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ fi rmou-se no sentido de entender 

cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa 
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jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer 

de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 – que regula a propriedade industrial –, 

em seus artigos que tratam especifi camente da reparação pelos danos 

causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts. 207 a 210), 

não exige comprovação, para fi ns indenizatórios, de que os produtos 

contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação 

cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração 

exclusiva da marca por elas registrada.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se 

consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza 

da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a 

demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é 

premissa assentada pelas instâncias de origem.

7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos 

identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao 

mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais).

9- 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), 15 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 26.9.2016
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Nike International Ltda e Outra, com fundamento na alínea “c” do permissivo 

constitucional.

Ação: de obrigação de não fazer, apreensão judicial e compensação por 

danos morais, ajuizada pelas recorrentes em face de IMADCO Comercio de 

Brinquedos Eletronicos Ltda, devido à notifi cação de retenção de produtos objeto 

de contrafação levada a efeito pelo Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro 

da Alfândega do Porto de Manaus da Receita Federal do Brasil.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, a fi m de determinar “a 

apreensão defi nitiva dos bens contrafeitos, para sua subsequente destruição pelas 

Autoridades Alfandegárias, bem como para impor em desfavor da Requerida 

obrigação de fazer consistente em se abster de fabricar, vender, expor à venda, 

distribuir ou simplesmente manter em estoque, os produtos que ostentam 

as marcas nominativa, mista ou fi gurativa “NIKE”, sob pena do pagamento 

de multa diária [fi xada] no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite 

máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)” (e-STJ Fl. 195).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes.

Recurso especial: apontam a existência de dissídio jurisprudencial. Alegam 

que lhes é devida compensação a título de danos morais, pois, na hipótese de 

contrafação de marca, a exposição ou comercialização do produto contrafeito 

“não constitui condição para que a vítima seja indenizada pelos danos morais” 

(e-STJ Fl. 276). Afi rmam que o fato de a mercadoria ter permanecido retida 

pela autoridade alfandegária não exclui a ocorrência de ofensa à honra objetiva 

ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

Decisão de admissibilidade: o TJ/SP admitiu o recurso especial e determinou 

sua subida.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Cinge-se a controvérsia em 

determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do 

produto contrafeito para que fi que caracterizada a existência de dano moral ao 

titular da marca ilicitamente reproduzida.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

492

I. Síntese Fática.

As recorrentes foram notifi cadas de que 3.636 (três mil seiscentos e trinta 

e seis) pares de meias ostentando reprodução de marca de sua titularidade – 

NIKE – haviam sido retidas pela autoridade alfandegária diante da suspeita de 

contrafação, posteriormente confi rmada por laudo técnico de constatação.

Com base nesses elementos, ingressaram com a presente ação, pleiteando a 

apreensão e destruição dos produtos contrafeitos, bem como compensação pelos 

danos morais experimentados.

O pedido liminar foi deferido, a fi m de que fosse mantida a retenção dos 

produtos.

Citada, a recorrida quedou-se inerte, sendo decretada sua revelia.

A sentença tornou defi nitiva a liminar e determinou a destruição dos bens 

retidos, obrigando a recorrida a se abster de fabricar, vender, expor à venda, 

distribuir ou simplesmente manter em estoque os produtos que ostentam 

a marca NIKE, sob pena do pagamento de multa diária. Deixou o juízo de 

primeiro grau de impor condenação a título de danos morais, ao argumento de 

que não houve ofensa à honra objetiva das recorrentes.

A apelação interposta foi desprovida pelo TJ/SP.

Apesar de o acórdão recorrido, com base no substrato fático-probatório 

dos autos, ter concluído que a recorrida “violou os direitos subjetivos conferidos 

às [recorrentes], como titulares da marca registrada, importando produtos 

contrafeitos” (e-STJ Fl. 263), entendeu que “o fato dos produtos não terem 

sido colocados no mercado inviabiliza seja identifi cada uma violação efetiva 

a direitos de personalidade de titularidade das autoras, não se vislumbrando 

vilipêndio a sua reputação” (e-STJ Fl. 264).

Irresignadas, as recorrentes apontam dissídio jurisprudencial, defendendo 

a tese de que a hipótese versa acerca de dano in re ipsa, prescindindo, portanto, 

de comprovação de prejuízo efetivo, bastando a constatação de que houve 

reprodução ou imitação de sua marca (“pirataria”).

II. Danos Morais e Contrafação de Marca.

Como é sabido, os danos morais, em linhas gerais, são os que decorrem 

de alguma violação a direitos de personalidade – bens não mensuráveis 

monetariamente –, categoria de direitos cuja proteção foi expressamente 

assegurada às pessoas jurídicas pela norma do art. 52 do Código Civil de 2002.
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Convém destacar, igualmente, que esta Corte Superior reconhece, de longa 

data, a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227).

Tratando-se de contrafação de marca, isto é, de reprodução não autorizada 

ou imitação de sinais distintivos devidamente registrados, esta Terceira Turma já 

se manifestou por ocasião do julgamento do REsp 466.761/RJ (minha relatoria, 

DJ 4.8.2003).

Naquela oportunidade, produtos destinados a um público exclusivo foram 

vulgarizados com a exposição comercial do produto falsifi cado. Reconheceu-

se que não apenas a marca fora violada no particular, mas a própria reputação 

comercial de seu titular foi atingida, na medida em que este prezava a imagem de 

exclusividade de seus produtos perante consumidores de alta renda. Concluiu-

se, destarte, que “a prática de falsifi cação, em razão dos efeitos que irradia, fere 

o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a 

reparação por danos morais”.

Questão similar foi novamente apreciada por esta colenda Turma na sessão 

de 26.5.2009. Avançando na especifi cidade do tema, assentou-se que, “para 

além da questão da vulgarização, deve-se reconhecer que a contrafação também 

pode lesar a honra objetiva do titular da marca na medida em que os produtos 

contrafeitos revelem qualidade precária”. Nesse sentido, concluiu-se que “a 

contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O 

contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo 

fabricante de bens que circulam no mercado” (REsp 1.032.014/RS, minha 

relatoria, DJe 4.6.2009).

Portanto, para a jurisprudência do STJ, é cabível a compensação por danos 

morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, 

os quais podem decorrer de ofensas à sua imagem, identidade ou credibilidade.

A particularidade da questão a ser desatada nestes autos é que, de acordo 

com as premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido, os produtos 

falsifi cados, retidos pelo Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro, não foram 

comercializados, o que, segundo a Corte de origem, impede a confi guração de 

dano moral, dada a inexistência de prejuízo ao titular da marca contrafeita.

III. Contrafação e Comprovação do Dano Moral.

Inicialmente, mostra-se adequado trazer à refl exão importante preocupação 

demonstrada por um dos principais fi lósofos do Direito e Juiz norte-americano, 
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Learned Hand, ainda no ano de 1928, conforme bem lembrado por MARCELO 

GOYANES, em seu Tópicos em Propriedade Intelectual (marcas, direitos autorais, 

designs e pirataria):

A marca de um comerciante é seu selo autêntico; através da marca, ele 

responde pelos bens por ela identificados; a marca carrega o nome do 

comerciante para o bem e para o mal. Se outra pessoa a usa, estará pegando 

emprestada a reputação do seu titular, cuja qualidade não mais estará sob seu 

controle próprio. [Judge Learned Hand. In “Yale Eletric Corp. v. Robertson”, 26 F.2d 

972, 1928. Tradução livre do autor.]

De um lado, é importante ressaltar que Lei n. 9.279/1996 – que regula 

a propriedade industrial –, em seus artigos que tratam especifi camente da 

reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts. 

207 a 210), não exige comprovação, para fi ns indenizatórios, de que os produtos 

contrafeitos tenham sido expostos ao mercado. Ao contrário, de modo bastante 

amplo, permite ao titular da marca “intentar as ações cíveis que considerar 

cabíveis na forma do Código de Processo Civil” (art. 207).

De outro lado, releva considerar que, na linha da doutrina contemporânea 

acerca do tema, considera-se “dano ou prejuízo como sendo a lesão a um interesse 

jurídico tutelado – patrimonial ou não –, causado por ação ou omissão do sujeito 

infrator” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, vol. 3: 

responsabilidade civil / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. 13ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 82).

Vale dizer, violado um interesse protegido pelo ordenamento jurídico, 

confi gurado está o dano, podendo ele ser material ou imaterial.

Nesse contexto, exsurge que o dano moral alegado pelas recorrentes decorre 

de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração 

exclusiva da marca por elas registrada.

O prejuízo suportado, no particular, prescinde de comprovação, pois se 

consubstancia na própria violação de um direito autônomo, derivando da 

própria natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano, assim, 

se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja 

ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

Importa recordar, conforme conclusão alcançada por ocasião do julgamento 

do já citado REsp 1.032.014/RS (minha relatoria, DJe 4.6.2009), que a 
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prática de falsifi cação tem como efeitos diretos a vulgarização do produto e a 

depreciação da reputação comercial do titular da marca, autorizando, na medida 

em que viola também a sua imagem, a reparação dos danos experimentados.

Em suma, a importação de produtos identifi cados por marca contrafeita, 

ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de 

dano in re ipsa.

Todavia, uma observação merece destaque: há de ser feita uma correção 

de perspectiva quanto ao enfoque dado ao deslinde da questão pelo Tribunal de 

origem.

Como visto, a empresa recorrida adquiriu os produtos falsifi cados no 

mercado internacional, realizando a importação. Destarte, ao contrário do que 

assentado pelo acórdão impugnado, é certo que os bens contrafeitos foram 

comercializados: se assim não fosse, a recorrida não os teria adquirido. E os 

adquiriu, conforme as regras ordinárias de experiência autorizam concluir, 

dada a quantidade apreendida (mais de 3.000 pares de meias), para expô-los ao 

mercado consumidor interno.

Merece destaque, quanto ao ponto, o fato de que as mercadorias falsifi cadas 

e importadas pela recorrida não foram comercializadas por circunstância 

absolutamente alheia à sua vontade, na medida em que foram apreendidas pela 

autoridade alfandegária quando de seu desembarque no Porto de Manaus/AM.

De todo modo, a exigência, como comprovação do prejuízo, de que os 

produtos contrafeitos tenham sido comercializados, é aspecto que guarda 

relação com a esfera patrimonial da reparação civil do ofendido. De fato, deve-

se exigir prova do prejuízo econômico para confi guração do dano material, mas 

não do dano moral, que traduz lesão a bens ou direitos cujo conteúdo não são 

pecuniariamente mensuráveis.

Quanto ao ponto, a lição doutrinária de STOLZE e PAMPLONA 

(Ibid. p. 107) é precisa, pois consagra que deve ser afastada, de análises como a 

presente,

[...] qualquer relação ao efeito patrimonial do dano moral ocorrido, pois muitos 

dos debates sobre a matéria (neste caso, bastante infrutíferos) residem na busca 

de uma quantifi cação do dano moral com base no seus refl exos materiais.

Ora, se há refl exos materiais, o que se está indenizando é justamente o dano 

patrimonial decorrente da lesão à esfera moral do indivíduo, e não o dano moral 

propriamente dito.
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Assim, a não exposição das mercadorias ao comércio interno pode, quanto 

muito, servir de parâmetro para a quantifi cação da reparação devida ao titular da 

marca falsifi cada.

IV. Aspectos Econômicos da Contrafação.

Há, ainda, outro aspecto, de natureza econômica, que merece realce 

no presente caso. Eventual conformação da jurisprudência no sentido 

da não responsabilização da recorrida acabaria por diminuir os riscos 

inerentes aos negócios ilícitos da mesma natureza dos tratados nestes autos. 

Consequentemente, o retorno financeiro derivado da prática ilegal seria 

majorado, o que pode servir de estímulo à continuidade da atividade delitiva.

Esta relatora já manifestou inquietação com a notória extensão que a 

prática de contrafação vem assumindo no Brasil (REsp 466.761/RJ, minha 

relatoria, DJ 4.8.2003). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser 

ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse aspecto, a 

almejada pacifi cação social, representada pela ética e lealdade de concorrência 

que devem informar as práticas comerciais.

Com efeito, dados levantados pelo Ibope e divulgados pela Sociedade 

Brasileira de Varejo e Consumo – SBVC revelam, a título ilustrativo, que, 

apenas no que se refere à falsifi cação de tênis (uma das atividades desempenhada 

pelas recorrentes), no período de 12 meses encerrados em maio de 2015, 

23% dos produtos adquiridos por brasileiros eram “piratas”, o que revela que 

aproximadamente R$ 1,6 bilhão deixou de ser movimentado na economia 

formal e que as companhias deixaram de empregar 145 mi pessoas – que seria 

o número necessário para a fabricação de 19 milhões de pares de tênis em um 

ano (http://sbvc.com.br/2002408-marcas-deixam-de-faturar-r-1-6-bi-com-

tenis-pirata, consulta realizada em 25.5.2016). Acresça-se a isso, ainda, a receita 

tributária que deixou de ser arrecada pelos entes federativos.

A compensação por danos morais, dessa forma, reveste-se também de 

um aspecto pedagógico-preventivo, a servir de desestímulo à atividade ilícita 

praticada pela recorrida, sobretudo em razão da gravidade das consequências 

econômicas e sociais que dela advêm.

V. Arbitramento da Compensação Pecuniária Devida.

Na hipótese, a fi xação do montante devido às recorrentes deve ser realizada 

levando em consideração, por um lado, o porte das sociedades recorrentes e a 
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credibilidade e o alcance da marca objeto de falsifi cação, bem como a quantidade 

de material apreendido (mais de três mil pares de meias).

Importa atentar-se, igualmente, à natureza do dano sofrido e à função 

pedagógico-preventiva da condenação.

É de se considerar, por outro lado, o fato de não ter ocorrido a exposição 

dos produtos contrafeitos ao mercado consumidor interno.

Tudo isso sopesado, e observados os precedentes desta Corte em hipóteses 

semelhantes, fi xo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o montante devido a 

título de compensação por danos morais.

Forte em tais razões, dou provimento ao recurso especial para condenar a 

recorrida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos 

morais às recorrentes.

Correção monetária a partir desta data, nos termos da Súmula 362/STJ.

Juros de mora desde a data da retenção dos produtos pela autoridade 

alfandegária, considerada essa a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Despesas processuais e honorários de sucumbência suportados pela 

recorrida, estes fi xados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO ESPECIAL N. 1.601.555-SP (2015/0231541-7)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Antonio Jose Monteiro da Fonseca de Queiroz

Advogados: Gladimir Adriani Poletto - PR021208

Fábio José Possamai - PR021631

Amauri de Oliveira Melo Junior e outro(s) - PR037579

Recorrido: Ace Seguradora S/A

Advogados: Pedro Guilherme G. de Souza - SP246785

Fernanda M Carvalho Dias e outro(s) - SP335889

EMENTA

Recurso especial. Civil. Seguro de responsabilidade civil 

de diretores e administradores de pessoa jurídica (seguro de RC 
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D&O). Renovação da apólice. Questionário de avaliação de risco. 

Informações inverídicas do segurado e do tomador do seguro. Má-fé. 

Confi guração. Perda do direito à garantia. Investigações da CVM. 

Prática de insider trading. Ato doloso. Favorecimento pessoal. Ato de 

gestão. Descaracterização. Ausência de cobertura.

1. Cinge-se a controvérsia a defi nir (i) se houve a omissão dolosa 

de informações quando do preenchimento do questionário de risco 

para fi ns de renovação do seguro de responsabilidade civil de diretores 

e administradores de pessoa jurídica (seguro de RC D&O) e (ii) se 

é devida a indenização securitária no caso de ocorrência de insider 

trading.

2. A penalidade para o segurado que agir de má-fé ao fazer 

declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir 

na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio é a 

perda da garantia securitária (arts. 765 e 766 do CC). Ademais, as 

informações omitidas ou prestadas em desacordo com a realidade dos 

fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão 

estar ligadas ao agravamento concreto do risco (Enunciado n. 585 da 

VII Jornada de Direito Civil).

3. Na hipótese dos autos, as informações prestadas pela tomadora 

do seguro e pelo segurado no questionário de risco não correspondiam 

à realidade enfrentada pela empresa no momento da renovação da 

apólice, o que acabou por induzir a seguradora em erro na avaliação do 

risco contratual. A omissão dolosa quanto aos eventos sob investigação 

da CVM dá respaldo à sanção de perda do direito à indenização 

securitária.

4. Os fatos relevantes omitidos deveriam ter sido comunicados 

mesmo antes de o contrato ser renovado, pois decorre do postulado 

da boa-fé o dever do segurado “comunicar ao segurador, logo que 

saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco 

coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou 

de má-fé” (art. 769 do CC).

5. O seguro de RC D&O (Directors and Offi  cers Insurance) tem 

por objetivo garantir o risco de eventuais prejuízos causados por atos 

de gestão de diretores, administradores e conselheiros que, na atividade 
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profissional, agiram com culpa (Circular/SUSEP n. 541/2016). 

Preservação não só do patrimônio individual dos que atuam em 

cargos de direção (segurados), o que incentiva práticas corporativas 

inovadoras, mas também do patrimônio social da empresa tomadora 

do seguro e de seus acionistas, já que serão ressarcidos de eventuais 

danos.

6. A apólice do seguro de RC D&O não pode cobrir atos 

dolosos, principalmente se cometidos para favorecer a própria pessoa 

do administrador, o que evita forte redução do grau de diligência 

do gestor ou a assunção de riscos excessivos, a comprometer tanto 

a atividade de compliance da empresa quanto as boas práticas de 

governança corporativa. Aplicação dos arts. 757 e 762 do CC.

7. Considera-se insider trading qualquer operação realizada por 

um insider (diretor, administrador, conselheiro e pessoas equiparadas) 

com valores mobiliários de emissão da companhia, em proveito próprio 

ou de terceiro, com base em informação relevante ainda não revelada ao 

público. É uma prática danosa ao mercado de capitais, aos investidores 

e à própria sociedade anônima, devendo haver repressão efetiva contra 

o uso indevido de tais informações privilegiadas (arts. 155, § 1º, e 157, 

§ 4º, da Lei n. 6.404/1976 e 27-D da Lei n. 6.385/1976).

8. O seguro de RC D&O somente possui cobertura para (i) atos 

culposos de diretores, administradores e conselheiros (ii) praticados 

no exercício de suas funções (atos de gestão). Em outras palavras, atos 

fraudulentos e desonestos de favorecimento pessoal e práticas dolosas 

lesivas à companhia e ao mercado de capitais, a exemplo do insider 

trading, não estão abrangidos na garantia securitária.

9. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 20.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, com fundamento no 

artigo 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 o recorrente ajuizou ação declaratória contra ACE 

Seguradora S.A. visando o reconhecimento de que os eventos noticiados no aviso 

de sinistro estão cobertos pela apólice de seguro de responsabilidade civil de 

diretores e administradores de pessoas jurídicas (seguro de RC D&O).

Para tanto, alegou que ocupou a posição de membro do conselho 

administrativo da Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI), tomadora 

do seguro, e que, em 8.10.2010, enviou correspondência à demandada 

informando o recebimento de ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

intimando os administradores da empresa para prestarem depoimento a respeito 

da ocorrência de insider trading, com a possibilidade de abertura de processo 

administrativo. Acrescentou que mesmo após a instauração do procedimento 

para apurar supostas irregularidades cometidas pelos investigados na negociação 

de valores mobiliários, a seguradora recusou-se a pagar a indenização securitária 

sob o argumento de ausência de cobertura dos fatos sucedidos.

O magistrado de primeiro grau, entendendo que houve omissão de 

informação tanto do autor quanto da empresa ao preencherem o questionário 

de risco, a atrair a pena do art. 766 do Código Civil, e que a prática do insider 

trading não está abrangida pela garantia securitária, pois esta se restringe 

a atos de gestão dos administradores de empresas, não alcançando atos de 

favorecimento pessoal, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação, o qual não foi 

provido pela Corte de Justiça local em acórdão assim ementado:

Apelação. Ação declaratória. Apólice de seguro de responsabilidade civil geral 

de administradores. Recusa da seguradora. Omissão de informação quando do 
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preenchimento do questionário exigido no momento da contratação. Existência 

de investigação pela CVM a respeito da ocorrência de insider trading que não 

foi informada à seguradora. Aplicação do art. 766 do CC. Aquisição de valores 

mobiliários em proveito próprio que não se confunde com ato de gestão. 

Hipótese excludente demonstrada pela seguradora. Evento não coberto pela 

apólice. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00 que bem atendem 

aos parâmetros do art. 20, § 3º do CPC. Não provimento (fl . 515).

No especial, o recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, 

violação dos arts. 422, 423, 757, 765 e 766, parágrafo único, do Código Civil 

(CC) e 2º, parágrafo único, e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC).

Aduz, em síntese, que não houve má-fé de sua parte no preenchimento do 

questionário de risco, porquanto tal formulário é respondido pela tomadora do 

seguro, ou seja, a empresa TPI, devendo, por isso, ser afastada a sanção de perda 

do direito à garantia securitária.

Acrescenta que “(...) não restou comprovada a atitude dolosa, ou melhor, a 

intenção de omitir ‘fatos’, até porque estes não eram condição sine qua non para 

perfectibilização e execução do contrato de seguro” (fl . 556).

Alega também que a apólice de RC D&O estava na sua terceira renovação 

e

(...) seria improfícuo querer comprovar que em março/junho de 2009 

o Recorrente tinha conhecimento das investigações (o que como se viu não 

corresponde à realidade), pois para a Recorrida a responsabilidade e o dever de 

fazer frente aos prejuízos não se alterariam, haja vista que desde o ano de 2007 

emitia anual e sucessivamente as apólices para cobrir tais riscos (fl s. 557/558).

Sustenta que deve incidir a legislação consumerista, não havendo falar 

em excludente de responsabilidade da seguradora, visto que os atos praticados 

quanto à “(...) aquisição de ações que teria ocorrido em período teoricamente 

defeso - pela suposta não divulgação de fato relevante ao mercado - se revestem 

das características próprias de ato de gestão” (fl . 568).

Por fi m, argui que,

(...)

No presente caso, houve a decisão dos administradores, pautada na defesa 

dos legítimos interesses da empresa, pela não divulgação das informações 

elencadas pela CVM, nos termos da Instrução CVM 358/2002 e art. 155, § 1º, da 
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Lei n. 6.404/1976, decisão que deve ser interpretada eminentemente como ato 

de gestão, haja vista o interesse em preservar os interesses da Companhia. Esta 

decisão, consoante expresso na defesa apresentada pelo Recorrente junto à CVM 

(fl s. 151/173), foi tomada pelo entendimento de que a avaliação do seu ativo não 

levaria, necessariamente, à sua alienação, de modo que sua divulgação poderia 

infl uenciar o mercado com falsas expectativas sobre a saúde fi nanceira da TPI ou 

sobre a condução dos seus negócios.

(...)

No caso em tela, como amplamente exposto, o real intento do Recorrente 

jamais foi o de obter qualquer tipo de vantagem, mas sim o de reforçar o seu 

comprometimento na condição de membro do Conselho de Administração da 

Companhia durante uma crise mundial sem precedentes, notadamente diante 

da expressiva desvalorização das ações no mercado em janeiro de 2009 (fls. 

568/569).

Após a apresentação de contrarrazões (fl s. 602/621), o recurso especial foi 

inadmitido na origem (fl s. 623/624), mas, por ter sido provido agravo (fl . 684), 

foi determinada a reautuação do feito.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): Cinge-se a 

controvérsia a defi nir (i) se houve a omissão dolosa de informações quando do 

preenchimento do questionário de risco para fi ns de renovação do seguro de 

responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoa jurídica (seguro 

de RC D&O), a atrair a incidência do art. 766 do CC e (ii) se é devida a 

indenização securitária no caso de ocorrência de insider trading.

1. Do questionário de risco e da omissão de informações

De início, impende asseverar que o contrato de seguro é baseado no risco, 

na mutualidade e na boa-fé, que constituem seus elementos essenciais. O risco 

relaciona-se com os fatos e as situações da vida real que causam probabilidade 

de dano e com as características pessoais de cada um, aferidas no perfi l do 

segurado. A mutualidade, por sua vez, é oriunda da solidariedade econômica 

entre os segurados em que é formada uma poupança coletiva ou um fundo, apto 

a cobrir os prejuízos que possam advir dos sinistros. É a distribuição dos custos 

do risco comum (socialização das perdas). Ademais, a contribuição de cada 
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um será proporcional à gravidade do risco a que está sujeito, obtida por meio 

de dados estatísticos e cálculos atuariais. Por último, a boa-fé é a veracidade, a 

lealdade, de ambas as partes, que devem agir reciprocamente isentas de dolo ou 

engano. E, no seguro, a boa-fé assume maior relevo, pois tanto o risco quanto 

o mutualismo são dependentes das afi rmações das próprias partes contratantes.

Logo, verifi ca-se que a seguradora, utilizando-se das informações prestadas 

pelo segurado em questionário, chega a um valor de prêmio conforme o risco 

garantido, de modo que qualquer risco não previsto no contrato desequilibra o 

seguro economicamente, dado que não foi incluído no cálculo atuarial nem na 

mutualidade contratual (base econômica do seguro).

Por isso, a má-fé ou a fraude são penalizadas severamente no contrato de 

seguro. Com efeito, a fraude, que é o contrário da boa-fé, inviabiliza o seguro 

justamente porque altera a relação de proporcionalidade que deve existir entre o 

risco e a mutualidade, rompendo, assim, o equilíbrio econômico do contrato, em 

prejuízo dos demais segurados.

A boa-fé é tão importante no contrato de seguro que o Código Civil 

positivou o princípio especifi camente no art. 765: “O segurado e o segurador são 

obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-

fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele 

concernentes.”

Uma das penalidades, portanto, para o segurado que agir de má-fé, ao fazer 

declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam infl uir na aceitação da 

proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, é a perda da garantia. Ressalte-se 

que apenas se o segurado estiver de boa-fé ao prestar declarações inexatas ou 

omitir informações relevantes, é que o segurador poderá resolver o contrato ou, 

ainda, cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio, sem prejuízo da 

indenização securitária.

É o que se depreende do art. 766 do CC:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fi zer declarações 

inexatas ou omitir circunstâncias que possam infl uir na aceitação da proposta ou 

na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de fi car obrigado ao prêmio 

vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de 

má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, 

mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.
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Cumpre assinalar, pelo disposto na aludida norma, que ausente a boa-fé do 

segurado, não é qualquer inexatidão ou omissão em declarações que acarretará 

a perda da garantia securitária, mas apenas a que possa infl uenciar na aceitação do 

seguro ou na taxa do prêmio. Além disso, consoante o Enunciado n. 585 da VII 

Jornada de Direito Civil, as informações omitidas ou prestadas em desacordo com a 

realidade dos fatos devem guardar relação com a causa do sinistro, ou seja, deverão 

estar ligadas com o agravamento concreto do risco.

Por outro lado, cabe ressaltar que retirar a penalidade de perda da garantia 

securitária nas fraudes tarifárias (inexatidão ou omissão dolosas em informação 

que possa infl uenciar na taxa do prêmio) serviria de estímulo à prática desse tipo 

de comportamento desleal pelo segurado ou pelo tomador do seguro (vide REsp n. 

1.340.100/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 8.9.2014, e 

AgInt no AREsp n. 928.789/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 

25.8.2016).

Na espécie, as instâncias ordinárias reconheceram a má-fé da tomadora do 

seguro bem como do próprio segurado, pois, na renovação do seguro de RC 

D&O, quando do preenchimento do questionário para análise de risco, datado 

em 4.11.2009, prestaram declarações inexatas e omitiram, deliberadamente, 

informações conhecidas “desde os meses de março, junho e outubro de 2009” (fl . 

540), capazes de infl uenciar a taxa do prêmio ou a própria aceitação da avença.

Efetivamente, para as perguntas acerca da ocorrência nos últimos 5 (cinco) 

anos (i) de investigação judicial ou extrajudicial em curso contra qualquer 

administrador e (ii) da expectativa de sinistro relacionado com as investigações, 

demandas judiciais ou extrajudiciais e quaisquer inquéritos administrativos 

contra os administradores em razão de seus atos de gestão, foram dadas respostas 

negativas, mesmo havendo ciência da TPI e de seus principais administradores, 

incluído o recorrente, quanto às investigações sucedidas na CVM, como 

comprova a convocação deles para prestar esclarecimentos a respeito da 

negociação de ações da empresa antes da divulgação de fato relevante ao 

mercado (possível confi guração de insider trading).

Ora, apesar de o processo administrativo ter sido instaurado na vigência 

da apólice renovada (15.10.2009 a 15.10.2010), o que indicaria a existência, em 

tese, do sinistro, diante da omissão dolosa da tomadora do seguro e do segurado 

em informar os eventos sob investigação da CVM quando da renovação do 

contrato, essenciais para se fazer nova valoração do risco e do valor do prêmio, 

é de se aplicar a pena do art. 766, caput, do CC, a ocasionar a perda do direito à 

indenização securitária.
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Eis a seguinte passagem do acórdão recorrido:

(...)

Pela leitura da apólice de fls. 73/104, constata-se ter sido estabelecida a 

cobertura em casos de responsabilidade dos administradores, em processos ou 

procedimentos administrativos, inclusive em relação aos valores relativos aos 

custos de defesa em tais procedimentos ou eventuais condenações pecuniárias. A 

vigência foi estipulada entre 15.10.2009 e 15.10.2010, ao teto de R$ 20 milhões.

Ocorre que nos meses de março, junho e outubro de 2009, a tomadora 

do seguro, empresa na qual o autor ocupou a posição de membro do conselho 

administrativo, assim como seus principais administradores, foram convocados a 

prestar esclarecimentos pelas negociações de ações da TPI antes de divulgação de 

fato relevante ao mercado (ofícios 044/09, 106/09 fl s. 174/181 e ofícios 122/09 - fl s. 

273/274). Em julho de 2010 e nos termos do ofício 97/10 (fl s. 144/149), foi o autor 

intimado a esclarecer sobre a prática do que se conhece como insider trading, 

porque teria adquirido, “entre 29.10.2008 e 03.07.2009’ 500.00 ações, por R$ 

675.300, ao preço médio de R$ 1,35, nos dias 14, 15 e 16.01.2009, conforme rol de 

negócios anexo.” (fl . 148).

Deste modo, não obstante o respectivo processo administrativo ter sido 

instaurado em momento posterior à contratação do seguro, os fatos investigados 

pela CVM são anteriores ao início da vigência da apólice contratada. Isso é verdadeiro 

tanto que a resposta que a TPI encaminhou à CVM às fl s. 270/273, em março de 

2009, não deixa dúvidas de que a companhia tinha ciência exata da apuração de 

sua participação no procedimento licitatório promovido pela ARTESP (Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 

Paulo), para o trecho referente à concessão onerosa do corredor Ayrton Senna/

Carvalho Pinto.

E observa-se que do questionário que acompanhou a apólice, a TPI, ao 

responder sobre a existência nos últimos cinco anos, de “Investigações, demandas/

processos judiciais ou extrajudiciais e quaisquer inquéritos administrativos contra 

os Administradores atuais e/ou contra os Administradores de gestões anteriores”, 

assinalou o campo “NÃO”, fazendo o mesmo na pergunta sobre a existência de 

expectativa quanto ao acontecimento de “Investigações, demandas judiciais ou 

extrajudiciais e quaisquer inquéritos administrativos contra os Administradores, 

relacionados aos seus Atos de Gestão”. (itens 16 e 17 do questionário à fl . 318).

Não é crível a assertiva do apelante de que desconhecia a existência de tais 

apurações anteriores à apólice pelo simples fato de terem sido endereçadas 

à companhia e não pessoalmente a ele, porque figurava como membro do 

conselho administrativo da TPI, inclusive participando da tomada das decisões, 

inclusive daquelas em que foi decidida a não divulgação dos fatos que levaram 

a Companhia a conseguir recursos para fazer frente aos compromissos relativos 

à concorrência Ayrton Senna/Carvalho Pinto, lançando mão de alternativas 
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como eventual alienação de ativos ou captação de valores substanciais junto a 

investidores institucionais (como apontado pela CVM no ofício 97/10, à fl . 148).

Deste modo, a omissão de tal informação, de que havia uma investigação contra 

a TPI e seus administradores se fazia irrecusável para a apelada, tendo em vista que 

de posse desse dado poderia optar pela aceitação ou não da proposta. (...)

(...)

No entanto, apesar de os administradores da TPI, dentre os quais se incluiu o autor, 

terem plena ciência da apuração da CVM, permaneceram em silêncio comprometedor 

e nada informaram a este respeito quando da assinatura da proposta do seguro (fl s. 

518/520 - grifou-se).

Infere-se, portanto, que as informações prestadas pela contratante do 

seguro não correspondiam à realidade enfrentada pela empresa no momento 

da renovação da apólice, o que acabou por induzir a seguradora em erro na 

avaliação do risco contratual.

Cumpre ressaltar que os fatos omitidos deveriam ter sido comunicados à 

seguradora mesmo antes de o seguro ser renovado, pois decorre do postulado 

da boa-fé o dever do segurado “comunicar ao segurador, logo que saiba, todo 

incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de 

perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé” (art. 769 do CC).

De qualquer modo, mesmo sendo improcedente a irresignação do autor 

com base na incidência dos arts. 766 e 769 do CC, é importante apreciar 

também a outra alegação, concernente aos limites da cobertura do seguro de 

RC D&O, se abrangem operações de administrador de companhia aberta 

qualifi cados como insider trading.

2. Do seguro de RC D&O, dos atos de gestão e da cobertura do insider trading

O seguro de RC D&O (Directors and Offi  cers Insurance) tem por objetivo 

garantir o risco de eventuais prejuízos causados por atos de gestão de diretores, 

administradores e conselheiros que, na atividade profi ssional, agiram com culpa.

Como cediço, cabe aos administradores atuarem no interesse da empresa 

que representam, com zelo e lealdade, respeitando, entre outros, os deveres de 

sigilo e de informação, principalmente para com o mercado.

Assim, esse tipo de seguro constitui instrumento de preservação do 

patrimônio individual dos que atuam em cargos de direção (segurados), o que 

acaba por incentivar gestões corporativas inovadoras e mais fl exíveis, as quais 
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fi cariam comprometidas ou engessadas com a possibilidade sempre reinante de 

responsabilização civil ou de abertura de processo administrativo sancionador 

na CVM.

Além disso, a natureza dúplice desse seguro também favorece a própria 

empresa tomadora do seguro e seus acionistas, pois o patrimônio social poderá 

ser ressarcido de eventuais prejuízos sofridos em razão de condutas faltosas de 

seus administradores.

A propósito, a seguinte lição de Anderson de Souza Amaro:

(...)

(...) ocorre com frequência de o administrador infrator não ter patrimônio 

suficiente para indenizar a sociedade e os sócios prejudicados. Para além da 

possível insolvência do administrador infrator, também é importante destacar que 

a possibilidade de responsabilização dos administradores, bem como do possível 

comprometimento de seus bens pessoais, constitui um entrave à contratação de 

profi ssionais altamente gabaritados para assumir o cargo de administrador da 

sociedade.

Sob esse aspecto, a responsabilização excessiva do administrador pode estimular 

uma gestão demasiadamente conservadora, o que não atenderia ao interesse social 

e a função da empresa de perseguir o lucro.

O aumento de responsabilidade do administrador, sobretudo após o advento 

do novo Código Civil, bem como a abertura do mercado de resseguros fi zeram 

se desenvolver no Brasil uma espécie de seguro muito comum no direito norte-

americano, o chamado Directors and Offi  cers Insurance, ou simplesmente, seguro 

D&O.

O Seguro D&O tem por objetivo principal proteger os administradores contra 

as ações de responsabilidade que possam ser ajuizadas contra eles com o objetivo 

de ressarcir os prejuízos causados em virtude de atos irregulares praticados na 

gestão da companhia. No contrato de seguros D&O, enquanto contrato de seguro de 

responsabilidade civil, existe um caráter dúplice, ou seja, o seguro tem por objetivo 

não apenas proteger o patrimônio do segurado, mas também garantir a indenização 

do terceiro prejudicado, que neste caso pode ser a própria empresa e seus acionistas.

Não por acaso, na grande maioria das vezes, são as próprias companhias 

que contratam o seguro D&O para seus administradores (...). Isso ocorre porque 

a contratação desse tipo de seguro garante o ressarcimento de eventuais 

danos ao patrimônio da empresa em decorrência de atos irregulares de seus 

administradores, bem como incentiva a contratação de profi ssionais gabaritados, 

que se sentirão mais seguros ao assumirem a gestão de uma companhia que 

obtém esse tipo de seguro.

(...)
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Esse perfi l do administrador moderno é incentivado pelo seguro D&O, na medida 

em que garante a indenização para os terceiros prejudicados na hipótese de uma 

decisão mal tomada, em que não houve dolo. É o direito de errar do administrador.

(AMARO, Anderson de Souza. O Seguro de Responsabilidade Civil dos 

Administradores. In: Revista de Direito Empresarial, vol. 2, n. 2, Mar./Abr. 2014, 

págs. 111/112)

Ocorre que, para não haver forte redução do grau de diligência ou a 

assunção de riscos excessivos pelo gestor, o que comprometeria tanto a atividade 

de compliance da empresa quanto as boas práticas de governança corporativa, a 

apólice do seguro de RC D&O não pode cobrir atos dolosos, principalmente se 

cometidos para favorecer a própria pessoa do administrador. De fato, a garantia 

securitária do risco não pode induzir a irresponsabilidade.

Nesse aspecto, a seguradora somente pode garantir interesses legítimos 

(art. 757 do CC). É por isso que é nulo “o contrato para garantia de risco 

proveniente de ato doloso do segurado, do benefi ciário, ou de representante de 

um ou de outro” (art. 762 do CC).

Trata-se de “(...) espécie contratual com o objetivo de proteger o 

patrimônio do administrador e, por outro lado, de garantir a indenização 

do terceiro prejudicado. Não se trata, portanto, de uma espécie securitária 

para se encobrir atos criminosos. Nesse sentido também defende Ernesto 

Tzirulnik: ‘É uma cobertura para a proteção das partes lesadas por um erro de 

gestão, não um seguro para acobertar crimes’.” (AMARO, Anderson de Souza. O 

Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores. In: Revista de Direito 

Empresarial, vol. 2, n. 2, Mar./Abr. 2014, pág. 115 - grifou-se)

Extrai-se, desse modo, que a apólice do seguro de RC D&O jamais poderá 

abranger casos de dolo ou fraude, bem como atos do diretor ou administrador 

motivados por meros interesses pessoais, deteriorando o patrimônio da 

sociedade. De fato, não se deve incentivar a prática de ilícitos penais ou de atos 

fraudulentos, especialmente contra o mercado de capitais.

Nesse sentido, as seguintes ponderações de Roberta Mauro Medina Maia 

e de Leonardo Joseph Burman:

(...)

Contudo, seria inadmissível que um contrato de seguro pudesse incentivar 

fraudes e atos ilícitos. Qualquer conduta intencional do segurado não será passível 

de cobertura. A regra geral de exclusão de atos dolosos está disposta no art. 762 do 
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Código Civil, que considera nulo “o contrato para a garantia de risco proveniente de 

ato doloso do segurado, do benefi ciário, ou do representante de um ou de outro”.

Por força da função social dos negócios, o contrato que servir de incentivo à fraude 

e à intenção deliberada de prejudicar terceiros não deverá prevalecer. Desta forma, 

a apólice D&O jamais poderá servir de garantia a atos dolosos ou fraudulentos, 

como aqueles que conduziram as falências de Encol ou Enron. O risco envolvido 

em qualquer contrato de seguro precisa ser lícito e tecnicamente segurável. Daí a 

exclusão inevitável da produção intencional do sinistro.

(...)

A questão do interesse social é relevante porque figuram entre os atos 

dolosos - que, repita-se, não são dotados de cobertura securitária - aqueles em 

que a atuação do diretor ou administrador foi pautada na busca de benefícios 

pessoais, em detrimento do interesse social. Assim, caso fi que comprovado 

que a atuação do diretor foi motivada pela busca de seus próprios interesses, o 

mesmo não poderá contar com a cobertura da apólice D&O.

(...)

O âmbito de atuação da sociedade irá sempre apresentar defi nição contratual 

ou estatutária, fi xando-se, assim, os limites dos negócios a serem promovidos. 

Quando e se ultrapassam tais limites, os administradores incorrem em atos 

ultra vires. Com relação à apólice D&O, tais atos só serão dotados de cobertura 

securitária caso a atuação do diretor, embora contrariando o objeto social, tenha 

por fundamento a culpa, e não a busca de interesses pessoais.

(MAIA, Roberta Mauro Medina; BURMAN, Leonardo Joseph. Apontamentos 

sobre o Seguro de Responsabilidade Civil para Atos de Gestão de Administradores 

ou Diretores de Empresas (D&O). In: Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 30, 

Abr./Jun. 2007, págs. 148/151 - grifou-se)

Sobre o tema, cabe mencionar ainda que a Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP - editou a Circular n. 541/2016, a qual estabelece 

diretrizes gerais aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil de diretores 

e administradores de pessoas jurídicas (seguro de RC D&O), cumprindo 

transcrever, no que interessa, os arts. 4º ao 6º:

Art. 4º O seguro de RC D&O é um seguro de responsabilidade civil, contratado por 

uma pessoa jurídica (tomador) em benefício de pessoas físicas que nela, e/ou em suas 

subsidiárias, e/ou em suas coligadas, exerçam, e/ou passem a exercer, e/ou tenham 

exercido, cargos de administração e/ou de gestão, executivos, em decorrência de 

nomeação, eleição ou contrato de trabalho (segurados).

(...)

Art. 5º No seguro de RC D&O, a sociedade seguradora garante aos segurados, 

quando responsabilizados por danos causados a terceiros, em consequência de 
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atos ilícitos culposos praticados no exercício das funções para as quais tenham 

sido nomeados, eleitos e/ou contratados, o reembolso das indenizações que 

forem obrigados a pagar, a título de reparação, por sentença judicial transitada 

em julgado, ou em decorrência de juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros 

prejudicados, com a anuência da sociedade seguradora.

(...)

Art. 6º Além de outras exclusões previstas em lei, o seguro de RC D&O não cobre os 

riscos de responsabilização civil dos segurados em decorrência de:

I - danos causados a terceiros, pelos segurados, na qualidade de cidadãos, 

quando não estiverem no exercício de seus cargos no tomador, e/ou em suas 

subsidiárias, e/ou em suas coligadas, situação que se enquadra em outro ramo de 

seguro, o seguro de responsabilidade civil geral (RC Geral);

II - danos causados a terceiros quando no exercício de profissões liberais, 

fora do exercício de seus cargos no tomador, e/ou em suas subsidiárias, e/ou 

em suas coligadas, que são enquadrados em outro ramo de seguro, o seguro de 

responsabilidade civil profi ssional (RC Profi ssional);

III - danos ambientais, que são enquadrados em outro ramo de seguro, 

denominado seguro de responsabilidade civil de riscos ambientais (RC Riscos 

Ambientais). (grifou-se)

Nesse contexto, resta tecer algumas considerações sobre o insider trading, 

já que a investigação da CVM contra o recorrente foi embasada em fatos que 

poderiam, em tese, ser enquadrados em tal prática. Logo, são importantes para 

fi ns de verifi cação da cobertura securitária do seguro de RC D&O.

Considera-se insider trading qualquer operação realizada por um insider 

(diretor, administrador, conselheiro e pessoas equiparadas) com valores 

mobiliários de emissão da companhia, em proveito próprio ou de terceiro, com 

base em informação relevante ainda não revelada ao público.

Por sua vez, informação relevante é aquela que pode “infl uir de modo 

ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia, 

afetando a decisão dos investidores de vender, comprar ou reter esses valores”. 

(PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos Jurídicos do “Insider Trading”. 

Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência Jurídica, Jun. 1978. 

Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_

informacao/serieshist/estudos/anexos/Aspectos-Juridicos-do-insider-trading-

NJP.pdf>. Acesso em: 5 de dez. 2016)

Como já mencionado, o dirigente deve observar os deveres de cuidado 

e de lealdade, buscando sempre o melhor interesse da sociedade anônima, 
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nos limites de seus poderes. Dessa forma, deve “guardar sigilo sobre qualquer 

informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, 

obtida em razão do cargo e capaz de infl uir de modo ponderável na cotação de 

valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou 

para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários” (dever de 

sigilo - art. 155, § 1º, da Lei n. 6.404/1976).

Por seu turno, os administradores de companhia aberta também 

“são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar 

pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de 

administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, 

que possa infl uir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado 

de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia” (dever de 

informar - art. 157, § 4º, da Lei n. 6.404/1976).

Verifi ca-se, portanto, que o insider trading é uma prática danosa ao mercado 

de capitais, aos investidores e à própria companhia, devendo haver repressão 

efetiva contra o uso indevido de informações privilegiadas por insiders que visam 

a obtenção ilícita de vantagem patrimonial ao negociar ações da pessoa jurídica.

Efetivamente,

(...) com a proibição ao uso da informação privilegiada visa-se proteger os 

investidores, que ignoram as condições internas da companhia, contra os possíveis 

abusos daqueles que as conheçam. O que caracteriza o uso da informação 

privilegiada é o aproveitamento de informações reservadas, sobre a sociedade 

emissora de valores mobiliários, em detrimento de outra pessoa, que com eles 

negocia ignorando aquelas informações. Tal prática representa iniqüidade, por 

parte de qualquer pessoa que se utilize de informações sigilosas, ou reservadas, para 

negociar títulos emitidos pela companhia com outras pessoas que as desconheçam. 

O objetivo desta proibição é evitar que pessoas, direta ou indiretamente relacionadas 

com a empresa, possam auferir ganhos patrimoniais extraordinários, através da 

prevalência do conhecimento de atos ou fatos importantes, e reservados, sobre 

mutações essenciais na vida da companhia. Essas pessoas estariam intervindo no 

mercado em condições de superioridade em relação ao público em geral, sem acesso 

a tais informações.

O combate ao uso de informações privilegiadas pressupõe a existência de 

medidas que determinem uma ampla e completa divulgação das informações 

referentes a atos e fatos relevantes ocorridos no âmbito da companhia. Essas 

informações devem ser tornadas acessíveis a todos ao mesmo tempo, de forma a 

estimular a existência de um mercado justo, no que se refere ao acesso eqüânime 

às informações.
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Razões de ordem ética embasam o dever de informar. Decorre este 

da necessidade de se impedir que alguém, prevalecendo-se da posição que 

ocupa, obtenha vantagens patrimoniais indevidas, em detrimento de pessoas 

que ignoram certas informações. Trata-se de um dever jurídico, atribuído aos 

administradores de companhia aberta, que encontra correspondência direta 

no direito subjetivo que têm os investidores de se inteirarem, não só dos atos e 

decisões provenientes da administração da companhia, como de todos os fatos 

relevantes que possam ocorrer em seus negócios.

Assim, o dever de informar configura-se como parte complementar e 

indispensável na repressão ao uso da informação privilegiada.

(...)

Ora, entendemos que os casos de ‘insider trading’ representam inegavelmente 

práticas não eqüitativas no mercado, tendo em vista que o uso da informação 

relevante não divulgada, em conexão com a compra e venda de ações, gera um 

desequilíbrio de posições prejudicial a um dos participantes da operação, aos 

terceiros investidores, e à efi ciência e credibilidade do mercado.

(PARENTE, Norma Jonssen. Aspectos Jurídicos do “Insider Trading”. 

Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência Jurídica, Jun. 1978. Disponível 

em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/

serieshist/estudos/anexos/Aspectos-Juridicos-do-insider-trading-NJP.pdf>. 

Acesso em: 5 de dez. 2016)

Nesse passo, impende asseverar que o insider trading é tão prejudicial à 

dinâmica e à credibilidade do mercado de capitais, que tal fi gura passou a ser 

tipo penal com o advento da Lei n. 10.303/2001, que acrescentou o art. 27-D na 

Lei n. 6.385/1976:

Capítulo VII-B

Dos Crimes contra o Mercado de Capitais

(...)

Uso Indevido de Informação Privilegiada

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de 

que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si 

ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou 

de terceiro, com valores mobiliários:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o 

montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de examinar tal 

delito, como revela a seguinte ementa do voto proferido pelo Ministro Gurgel 

de Faria no REsp n. 1.569.171/SP:
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Penal e Processual. Crime contra o mercado de capitais. Art. 27-D da Lei n. 

6.385/1976. Uso indevido de informação privilegiada – insider trading. Alegação 

de atipicidade da conduta. Não acolhimento. Dosimetria da pena. Pena-base. 

Aumento. Culpabilidade exacerbada. Fundamento idôneo. Pena de multa. 

Aplicação correta. Danos morais. Não cabimento. Crime cometido antes da 

vigência da Lei n. 11.719/2008. Irretroatividade.

(...)

2. Quanto ao recurso do primeiro recorrente, cinge-se a controvérsia à análise 

da qualifi cação jurídica dada aos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, 

notadamente se a conduta praticada pelo agente se subsume ao tipo previsto 

no art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, e ao exame da dosimetria da pena, não sendo o 

caso de incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A responsabilidade penal pelo uso indevido de informação privilegiada, ou 

seja, o chamado Insider Trading – expressão originária do ordenamento jurídico 

norte-americano – ocorreu com o advento da Lei n. 10.303/2001, que acrescentou o 

artigo 27-D à Lei n. 6.385/1976, não existindo, ainda, no Brasil, um posicionamento 

jurisprudencial pacífico acerca da conduta descrita no aludido dispositivo, 

tampouco consenso doutrinário a respeito do tema.

4. A teor do disposto nos arts. 3º e 6º da Instrução Normativa n. 358/2002 da 

Comissão de Valores Mobiliários e no art. 157, § 4º, da Lei n. 6.404/1976, quando o 

insider detiver informações relevantes sobre sua companhia deverá comunicá-las ao 

mercado de capitais tão logo seja possível, ou, no caso em que não puder fazê-lo, por 

entender que sua revelação colocará em risco interesses da empresa, deverá abster-

se de negociar com os valores mobiliários referentes às informações privilegiadas, 

enquanto não forem divulgadas.

5. Com efeito, para a confi guração do crime em questão, as “informações” 

apenas terão relevância para esfera penal se a sua utilização ocorrer antes de 

serem divulgadas no mercado de capitais. A legislação penal brasileira, entretanto, 

não explicitou o que venha a ser informação economicamente relevante, fazendo 

com que o intérprete recorra a outras leis ou atos normativos para saber o alcance 

da norma incriminadora.

6. Em termos gerais, os arts. 155, § 1º, da Lei n. 6.404/1976 e 2º da Instrução n. 

358/2002 da CVM definem o que vem a ser informação relevante, assim como a 

doutrina pátria, que leciona ser idônea qualquer informação capaz de “infl uir, de 

modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado”, gerando “apetência 

pela compra ou venda de ativos”, de modo a “infl uenciar a evolução da cotação” 

(CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading e os novos crimes corporativos, Rio de 

Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2008, p. 112/113).

7. No caso concreto, não há controvérsia quanto às datas em que as operações 

ocorreram e nem quanto ao fato de que o acusado participou das discussões 

e tratativas visando à elaboração da oferta pública de aquisição de ações da 
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Perdigão S.A, obtendo, no ano de 2006, informações confidenciais de sua 

companhia – Sadia S.A. – as quais, no exercício de sua profi ssão, tinha o dever de 

manter em sigilo.

8. Ainda que a informação em comento se refi ra a operações, na época, em 

negociação, ou seja, não concluídas, os estudos de viabilidade de aquisição das 

ações da Perdição já se encontravam em estágio avançado, conforme decisão 

proferida no procedimento administrativo realizado na CVM, destacada no 

acórdão recorrido.

9. Diante do quadro delineado na origem, constata-se que a conduta do 

recorrente se subsume à norma prevista no art. 27-D da Lei n. 6.385/1976, que foi 

editada justamente para assegurar a todos os investidores o direito à equidade 

da informação, condição inerente à garantia de confi abilidade do mercado de 

capitais, sem a qual ele perde a sua essência, notadamente a de atrair recursos 

para as grandes companhias.

(...)

14. Recurso especial do segundo recorrente prejudicado, em razão do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; recurso especial do primeiro 

recorrente parcialmente provido para afastar da condenação a imposição de valor 

mínimo para a reparação a título de danos morais coletivos. (REsp n. 1.569.171/SP, 

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 25.2.2016 - grifou-se)

Conclui-se, assim, que o seguro de RC D&O somente possui cobertura 

para (i) atos culposos de diretores, administradores e conselheiros (ii) praticados 

no exercício de suas funções (atos de gestão). Em outras palavras, atos 

fraudulentos e desonestos de favorecimento pessoal e práticas dolosas lesivas 

à companhia e ao mercado de capitais, a exemplo do insider trading, não estão 

abrangidos na garantia securitária.

No caso dos autos, a seguradora foi notifi cada, porquanto a CVM havia 

instaurado procedimento administrativo investigatório com vistas a apurar 

a prática de insider trading por administradores da Triunfo Participações e 

Investimentos S.A. (TPI), pois teriam negociado ações da companhia 

utilizando-se de informações relevantes não divulgadas no mercado e que 

teriam impacto potencial nas cotações dos valores mobiliários.

O recorrente, na condição de segurado, solicitou o pagamento de 

indenização securitária para cobrir os custos de defesa nos aludidos processos 

administrativos bem como de eventual acordo a ser fi rmado com a CVM.

Entretanto, a negociação das ações da TPI, no panorama analisado, a par 

de confi gurar ato doloso do segurado, vedado pela lei civil, não adveio de ato de 
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gestão, ou seja, da prerrogativa do cargo de administrador, mas de ato pessoal, na 

condição de acionista, a gerar proveitos fi nanceiros próprios, em detrimento dos 

interesses da companhia.

Ora, se detinha informações privilegiadas que não poderiam, no momento, 

vir a público, era defeso valer-se delas para negociar ações no mercado, consoante 

a norma do art. 155, § 1º, da Lei n. 6.404/1976.

Confi ra-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)

A respeito da falta de dolo na obtenção de vantagem na aquisição das ações, 

sob o argumento de que a aquisição das ações se reveste de atos de gestão, é de 

ser registrado que a prática do insider trading pressupõe, tal como explanado na 

sentença, a uma operação realizada por um insider com valores mobiliários de 

emissão da companhia e em proveito próprio, pessoal (fl . 434), o que não corresponde 

à prerrogativa do cargo de administrador exercido pelo apelante, mas sim à sua 

condição de acionista.

A Cláusula 3.A da apólice dispõe de maneira clara que “a cobertura securitária 

aqui prevista garante o pagamento de indenização do Segurado, até o Limite 

Máximo de Garantia estipulado no Item ‘4’ das Condições Particulares, decorrente 

de perdas e danos a ele impostos por conta de Reclamações iniciadas durante a 

vigência desta Apólice ou, quando aplicável, durante o Período Complementar 

ou Período Suplementar, desde que decorrente única e exclusivamente de sua 

condição de administrador do Tomador (...)” (fl . 81) - grifamos

A compra das ações pelo apelante, que mereceu a instauração do processo pelo 

CVM por “negociar ações de emissão de Triunfo Participações e Investimentos S.A. 

utilizando-se de informações privilegiadas, em infração aos artigos 155, § 4º da Lei 

n. 6.385/1976, na forma do art. 18 da Instrução CVM n. 358/02” (fl . 313), não pode ser 

vista como um ato de gestão, em virtude da ocorrência de proveito pessoal e não da 

empresa tomadora do seguro.

O seguro fi rmado pela apelada e a Triunfo destina-se à cobertura de eventos 

em que os diretores e membros do conselho (de qualquer natureza) tenham 

atuado exclusivamente na condição de administrador da companhia (Cláusula 

3.2.1 fl. 82), com o que ficam excluídas as contingências pessoais ou os riscos 

decorrentes da atuação como sócio.

A responsabilidade da apelada não subsiste em razão do disposto nas cláusulas 

3.A ‘b’ e 3.3.2.

As cláusulas 3.A ‘b’ e 3.3.2 realmente se referem à cobertura pelo pagamento 

de processos ou procedimentos administrativos de qualquer natureza assim 

como em relação aos custos de defesa, no que se incluem os emolumentos e 

honorários advocatícios. Ocorrem que ambas as disposições estão contidas na 
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cláusula que prevê que o pagamento da indenização somente será realizado se as 

perdas e danos forem decorrentes da atuação do segurado como administrador.

Portanto, inexiste cobertura para eventuais perdas impostas pelo processo 

administrativo movido pela CVM contra o autor (fl s. 521/522 - grifou-se).

Logo, não há falar na cobertura para as perdas oriundas do processo 

administrativo movido pela CVM, seja porque seu objeto foi a apuração de 

irregularidades na aquisição de ações da TPI que decorreram do papel de 

acionista do recorrente (interesse pessoal) e não do cargo diretivo que ocupava 

na companhia, seja pela caracterização dos fatos como insider trading, prática 

excluída da garantia securitária.

3. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.620.394-SP (2014/0099421-9)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Associação Comercial de São Paulo

Advogados: Luciani Riquena Caldas - SP102774

Adilson de Castro Junior e outro(s) - SP255876

Recorrido: Paulo César Nannini

Advogado: Paulo Cesar Nannini (Em Causa Própria) - SP113608

Interes.: SCPC de São Paulo Serviço Central de Proteção ao Credito de 

São Paulo

EMENTA

Recurso especial. Consumidor. Cadastro de devedores 

inadimplentes. Dever de notifi cação prévia. Endereço incorreto do 

devedor. Distinção em face de recurso repetitivo. Defeito do serviço. 

Dano moral.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 413-526, abril/junho 2017 517

1 - Demanda indenizatória movida por consumidor que teve 

seu nome incluído no SPC sem prévia notifi cação, tendo sido a 

comunicação enviada para endereço incorreto.

2 - Dever legal do arquivista de notifi car o consumidor antes 

de inclusão em cadastro no endereço informado pelo credor (REsp 

1.083.291/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos).

3 - Mantenedor de cadastro que não está obrigado, em regra, a 

investigar a veracidade das informações prestadas pelo credor.

4 - Inaplicabilidade do precedente ao caso, em face de prévia 

comunicação enviada pelo consumidor ao órgão mantenedor do 

cadastro para que futuras notifi cações fossem remetidas a endereço 

por ele indicado ante a existência de fraudes praticadas com seu nome.

5 - Liame causal entre os danos sofridos pelo consumidor e o 

defeito do serviço prestado pelo mantenedor do cadastro.

6 - Indenização arbitrada com razoabilidade. Precedentes.

7 - Recurso Especial Desprovido.

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, 

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

Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente) e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 6.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional 
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por Associação Comercial de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça de 

São Paulo.

A apelação interposta pelo recorrido foi provida, reformando a sentença 

proferida pelo magistrado de primeira instância por maioria e julgando-se 

procedente a demanda.

O acórdão restou assim assim ementado:

Banco de Dados. Abalo de crédito. Descumprimento do art. 43, § 2º, do CDC. 

Outros apontamentos derivados do mesmo fato e questionados judicialmente. 

Não aplicação da Súmula 385 do STJ. Dano moral configurado. Indenização 

devida. Sentença reformada. Recurso provido.

Tratando-se de decisão proferida por maioria, a recorrente opôs embargos 

infringentes, aos quais foi negado provimento, restando assim ementado o 

respectivo acórdão:

Indenização por danos morais. Inscrição indevida do nome do autor em 

organismo de proteção ao crédito. Indenização da recorrente decorre de 

anotação do seu nome perante os cadastros de inadimplentes, sem a devida 

comunicação conforme reza o § 20, do artigo 43 do Código de Defesa do 

Consumidor, a evidenciar a responsabilidade da ré. Houve descumprimento 

desse dever de informar a anotação do inadimplemento. Correspondência 

devidamente entregue c nio endereço do autor, conforme prova encartada 

nos autos. Informações emitidas em endereço distinto. Sentença 00 reformada, 

condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral. 

Quantum indenizatório Fixação pela maioria no equivalente a 50 (cinquenta) 

salários mínimos, que se mostra adequada, cumprindo aos fi ns a que se destina, 

não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da embargada ou 

em ofensa ao art. 944 do Código Civil e outros dispositivos legais L invocados. 

Embargos infringentes desprovidos.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega ofensa aos artigos 165 

e 535 do Código de Processo Civil e ao artigo 43, § 2º, do Código de Defesa 

do Consumidor. Aduz que o acórdão teria permanecido omisso mesmo após 

a oposição de embargos de declaração quanto à “ausência de responsabilidade 

da ACSP em averiguar os dados fornecidos pelo credor” e à “demonstração 

do envio da notifi cação prévia”. Sustenta que teria sido cumprida a obrigação 

prevista no artigo 43, § 2º, argumentando que esta Corte Superior fi rmou o 

entendimento de que o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo 

credor basta para comprovar o cumprimento da exigência legal de comunicação 
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prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome. Destaca que são os 

associados quem inserem as informações no cadastro, nome, CPF, endereço 

e demais dados do consumidor, cabendo à recorrente tão somente o envio da 

notifi cação com base no que lhe é informado. Afi rma que o quantum arbitrado a 

título de danos morais e honorários de sucumbência comporta revisão, existindo 

precedentes.

Contrarrazões do recurso especial a fl s. 273/277.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, o 

recurso especial não merece ser provido.

É pacífi co o entendimento desta Corte quanto à desnecessidade de que 

o Tribunal, ao proferir sua decisão, aprecie expressamente todas as questões 

suscitadas pelas partes, bastando que no acórdão constem os fundamentos 

utilizados para se chegar à conclusão exteriorizada e esta apresente uma solução 

à questão jurídica que lhe foi submetida pelas partes.

Em outras palavras, cabe ao magistrado resolver a lide que lhe é posta, não 

estando submetido aos argumentos indicados pelo réu ou pelo autor, valendo o 

brocardo “da mihi factum dabo tibi ius”.

Destarte, a violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil não se 

caracteriza com o fato do Tribunal não ter se manifestado sobre este ou aquele 

ponto, não tenha indicado expressamente o dispositivo legal em que esteja 

fundamentado (importante lembrar que não se exige o prequestionamento 

expresso da matéria recursal para a admissão do recurso especial, sendo 

imprescindível apenas que os temas pertinentes aos artigos legais tenham 

sido apreciados, o chamado prequestionamento implícito), mas sim quando 

demonstrada a existência de omissão relevante à solução do caso.

Neste sentido:

Processo Civil. Ação rescisória. Violação a literal disposição de lei. Inocorrência. 

Reexame de prova. Impossibilidade. Embargos de declaração. Ausência de 

omissão. Nítido caráter infringente. Rejeição.

1 - Nos termos do art. 535 do CPC, restringe-se o manejo dos Declaratórios 

a hipóteses em que patente a incidência do julgado em obscuridade, 

contradição ou omissão, sendo inadmissíveis quando, pretextando necessidade 
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de esclarecimento, aprimoramento ou complemento do decisum embargado, 

visam, em essência, ao rejulgamento da lide. Apenas excepcionalmente, em 

conseqüência à declaração, ao suplemento ou à correção do decisum, 

confi gurados os vícios legalmente enumerados ou erro material, vislumbra-se a 

possibilidade de emprestar efeitos infringentes aos Aclaratórios.

Precedentes.

2 - Não se há falar em omissão no acórdão embargado que, após percuciente 

análise das questões jurídicas suscitadas e relevantes ao deslinde da controvérsia, 

acertada e motivadamente solucionou-a, muito embora, contrariamente à 

pretensão do embargante, tenha concluído pela improcedência da Rescisória.

3 - Recurso com nítido caráter infringente, visando ao reexame da causa, 

aspiração manifestamente inviável, não se cogitando de omissão, pelo que 

mantém-se o aresto por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4 - Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl na AR 2.994/SP, Rel. Ministro 

Jorge Scartezzini, Segunda Seção, julgado em 13.12.2006, DJ 12.02.2007, p. 244)

Civil. Processual Civil. Recurso especial. Ação de anulação de contrato c/c 

indenização por danos morais e materiais. Impugnação ao cumprimento de 

sentença. Violação do art. 535 do CPC. Omissão, contradição ou obscuridade 

inexistentes. Alegação de necessidade de intimação pessoal do devedor. Violação 

dos arts. 245, parágrafo único, 267, § 3º, 475-L, II, 580, 586, 632 e 644 do CPC. Falta 

de prequestionamento. Súmula n. 211 do STJ. Súmula n. 410 do STF. Matéria de 

ordem pública. Imprescindibilidade do prequestionamento na instância especial. 

Precedentes. Dispositivos que, ademais, não guardam pertinência com a matéria 

suscitada no apelo especial. Fundamentação defi ciente. Súmula n. 284 do STF. 

Dissídio jurisprudencial não comprovado. Mérito. Multa pelo descumprimento de 

decisão judicial. Exorbitância das astreintes. Ocorrência ante as particularidades 

do caso. Parcial provimento.

1. Não procede a arguição de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal 

a quo se pronuncia de forma motivada e sufi ciente, sobre os pontos relevantes e 

necessários ao deslinde da controvérsia.

2. É inviável a apreciação no recurso especial de matéria que não foi objeto de 

prequestionamento pelo aresto a quo. Súmula n. 211 do STJ.

3. Na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável 

mesmo em questões de ordem pública. Precedentes.

4. Os arts. 245, parágrafo único, 267, § 3º, 475-L, II, 580, 586, 632 e 644 do 

CPC não constituem imperativos legais aptos a desconstituir os fundamentos 

declinados no acórdão recorrido. No caso, aplica-se o enunciado n. 284 da Súmula 

do Supremo Tribunal Federal.

5. Não há falar em dissídio interpretativo invocado, uma vez que o recorrente 

se limitou a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como 
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paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude 

fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa 

forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle do valor da multa 

pelo descumprimento de decisão judicial arbitrado pela instância ordinária, 

com vistas a assegurar a correta aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa.

7. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa 

diária deve ser verifi cada no momento da sua fi xação, em relação ao da obrigação 

principal, uma vez que a redução do montante fi xado a título de astreinte, quando 

superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de 

recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição 

de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da 

atividade jurisdicional das instância ordinárias.

Precedente.

8. Considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a instituição 

bancária foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor da astreinte diária fi xada em R$ 1.221,37 foi 

exorbitante, devendo ser reduzida para R$ 100,00 (cem reais), sem alteração do 

número de dias de descumprimento da ordem judicial.

9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.428.172/PR, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23.06.2015, DJe 1º.07.2015)

Na espécie, a recorrente sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à 

“ausência de responsabilidade da ACSP em averiguar os dados fornecidos pelo 

credor” e à “demonstração do envio da notifi cação prévia”. Não há qualquer 

veracidade nesta assertiva.

Cumpre observar que o Tribunal de origem manifestou-se no sentido 

de que o cumprimento da obrigação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor depende do envio da notifi cação para o endereço efetivo 

do consumidor, razão pela qual entendeu restar descumprido o seu dever de 

informar, acrescentando ainda que se trataria de hipótese de responsabilidade 

objetiva, não sendo relevante para a solução do caso se houve dolo ou culpa por 

parte da recorrente.

Tais considerações evidenciam terem sido as teses apresentadas refutadas, 

tornando desnecessário que o fi zesse expressamente, razão pela qual não há 

que se falar em omissão ou defi ciência na motivação e consequentemente em 

violação aos artigo 165 e 535 do Código de Processo Civil de 1973.
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Quanto à alegada violação ao disposto no artigo 43, § 2º, do Código de 

Defesa do Consumidor, esta Corte efetivamente fi rmou o entendimento de que 

a comunicação prévia ao consumidor a ser realizada pelos órgãos mantenedores 

de cadastro se conclui com o envio de correspondência ao endereço fornecido 

pelo credor.

A prova desse fato é feita com a demonstração de remessa ao endereço 

informado pelo credor, não se exigindo a juntada do aviso de recebimento.

Tal questão foi decidida em sede de recurso especial afetado ao rito dos 

recursos repetitivos (REsp 1.083.291/RS), cuja ementa restou assim redigida:

Direito Processual Civil e Bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro 

de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da 

correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da 

comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação 

consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao 

consumidor, do correspondência notifi cando-o quanto à inscrição de seu nome 

no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.

- A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor.

II- Julgamento do recurso representativo.

- A Jurisprudência do STJ já se pacifi cou no sentido de não exigir que a prévia 

comunicação a que se refere o art. 43, § 2º, do CDC, seja promovida mediante 

carta com aviso de recebimento.

- Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não 

aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de 

embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na 

violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ.

- 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. Súmula n. 83/STJ. Recurso especial improvido. (REsp 1.083.291/

RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 09.09.2009, DJe 

20.10.2009)
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Observo que esta decisão, no que tange ao endereço a que se deve enviar a 

notifi cação, está fundamentada no precedente formado no julgamento do REsp 

893.069/RS.

Neste julgamento, por seu turno, consigna-se que inexistiria qualquer 

qualquer imposição legal para que o mantenedor do cadastro proceda à 

investigação da veracidade das informações fornecidas por seus associados, 

devendo-se imputar aos credores a responsabilidade na hipótese de equívoco nas 

informações prestadas.

Ante a ausência de obrigação legal, inexiste, em regra, liame causal 

entre eventuais danos sofridos pelo consumidor pelo envio de notifi cação a 

endereço diverso e a conduta do mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

atribuindo-se a responsabilidade àquele que submete a informação.

Tal entendimento, contudo, não se aplica à espécie, pois há um fato 

relevante a ser considerado que afasta a necessária similitude fática entre o 

paradigma e o presente caso.

Observe-se que a presente demanda foi instruída com documentos 

relevantes, especialmente a notifi cação extrajudicial enviada pelo recorrido 

à recorrente noticiando a existência de fraudes praticadas com seu nome 

e requerendo que as anotações fossem excluídas, bem como que eventuais 

notifi cações fossem destinadas ao endereço informado.

Nesse ponto, o acórdão recorrido consignou o seguinte (e-STJ, fl . 122):

Mais a mais, o autor, após ter conhecimento de que seus documentos estavam 

sendo utilizados por estelionatários, perpetrando fraudes, registrou Boletim 

de Ocorrência e inclusive procedeu à notifi cação à requerida - fl s. 12/14, que 

permaneceu inerte e não agora alegar as excludentes dos artigos 393 do Código 

Civil e 14, § 3º, II, do CDC (fl . 35).

Ora, o fato de não se poder exigir que o recorrente proceda à investigação 

de toda e qualquer informação que lhe é submetida não se confunde com a 

ausência de responsabilidade pela sua atuação negligente.

Se o próprio consumidor teve a cautela de informar ao recorrente o 

endereço ao qual deveriam ser enviadas as futuras notifi cações, há de se concluir 

que não se está exigindo que o recorrente proceda à verifi cação das informações 

que lhe são prestadas, não se está criando qualquer obrigação desproporcional 

ou impossível.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

524

Observe-se que a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo recorrente 

ante a ausência de notifi cação prévia das anotações deve ser imputada à conduta 

negligente da recorrente, que, apesar de ter sido informada do endereço correto, 

ainda assim enviou a notifi cação a endereço diverso, impossibilitando o exercício 

de direito do recorrido de impugnar essa anotações.

Com isso, há de se considerar que o caso dos autos não se amolda ao 

precedente indicado, não comportando a decisão reforma quanto ao ponto.

No que tange à alegação de que o quantum indenizatório comportaria 

revisão, fundada unicamente na divergência com o valor arbitrado em outros 

julgados, o recurso especial não deve ser conhecido por três fundamentos.

Primeiramente, não há, na fundamentação do recurso, a indicação adequada 

da questão federal controvertida, tendo deixado a recorrente de apontar o 

dispositivo de lei federal que teria recebido interpretação divergente, incidindo, 

na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.

Ressalto que tal óbice aplica-se tanto para a interposição do recurso 

com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, quanto para a 

interposição com base em divergência jurisprudencial (AgRg nos EREsp 

382.756/SC, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 17.12.2009).

Ademais, o dissídio jurisprudencial não foi comprovado conforme 

estabelecido nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do 

RISTJ. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação 

das circunstâncias que identifi quem ou assemelhem os casos confrontados. A 

simples transcrição de ementas não é sufi ciente para a comprovação do dissídio. 

No caso, também não houve o devido cotejo entre o acórdão recorrido e os 

paradigmas indicados.

Destaque-se que o simples fato de a indenização decorrer do 

descumprimento da exigência do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor não permite concluir pela existência de similitude fática entre os 

casos.

Com efeito, existem muitos outros parâmetros para que se possa concluir 

pela existência de similitude fática entre os paradigmas indicados e o caso dos 

autos, os quais certamente não podem ser observados com a mera transcrição da 

ementa.

Finalmente, o montante da indenização, no valor equivalente a cinquenta 

salários mínimos, mostra-se em perfeita consonância com os precedentes desta 

Corte para casos análogos.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (246): 413-526, abril/junho 2017 525

Confi ram-se, a esse respeito, os seguintes julgados desta Corte:

Agravo regimental no agravo (art. 544 do CPC/1973). Ação de indenização 

decorrente de negativação indevida em cadastro de inadimplentes. Decisão 

monocrática que negou provimento ao reclamo. Insurgência recursal da 

demandada.

1. A alegação genérica de ofensa a dispositivo da lei federal, sem a 

demonstração, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria 

contrariado, atrai, por analogia, a Súmula 284 do STF.

2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o 

valor da indenização por danos morais fi xado na origem, a jurisprudência desta 

Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, 

verifi ca-se que o quantum estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra 

desproporcional, a justifi car sua reavaliação em recurso especial.

3. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de ser razoável, 

em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a quantifi cação 

dos danos morais em valor equivalente a até 50 salários mínimos. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 518.058/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 18.10.2016, DJe 28.10.2016)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação de reparação de 

danos morais e materiais. Civil. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 

Quantum indenizatório. Revisão. Súmula 7/STJ. Divergência não confi gurada ante 

a incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF. Agravo regimental desprovido.

1. A agravante não impugnou a decisão agravada com relação à não 

confi guração da divergência, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182 

deste Tribunal.

2. “Esta Corte fi rmou o entendimento de que é razoável o valor do dano moral 

fi xado em valor equivalente a até 50 salários mínimos para os casos de inscrição 

inadvertida em cadastros de inadimplentes, devolução indevida de cheques, 

protesto incabível e outras situações assemelhadas.” (AgRg no AREsp 796.500/

RS, Rel. o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 

1º.12.2015).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 771.453/PR, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03.05.2016, DJe 16.05.2016)

Embargos de declaração no recurso especial. Propósito infringente. 

Recebimento como agravo regimental. Dano moral. Redução. Pedido de nova 

redução. Descabimento.
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1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, 

devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que 

contenham exclusivo intuito infringente.

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, 

em recurso especial, reexaminar o valor fi xado a título de indenização por danos 

morais, quando ínfi mo ou exagerado.

Hipótese em que o valor foi reduzido em recurso especial para o equivalente 

a 50 (cinquenta) salários mínimos, valor condizente com os precedentes desta 

Corte Superior, não havendo motivos para nova reforma.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento. (EDcl no REsp 1.213.233/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, julgado em 09.06.2015, DJe 18.06.2015)

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto.




