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EMENTA

Recurso especial (art. 105, inc. III, alínea “a”, CF/1988). 

Ação indenizatória por danos materiais e morais. Direito Autoral. 

Peça teatral denominada “As Filhas da Mãe”. Telenovela veiculada 

pela demandada com o mesmo título. Art. 10, Lei n. 9.610/1998. 

Originalidade não verifi cada, tratando-se de mera expressão popular 

utilizada pela sociedade no cotidiano. Entretenimentos de gêneros 

distintos, portanto não são passíveis de proteção pela Lei dos Direitos 

Autorais.

Hipótese: Pretensão indenizatória deduzida pelo autor de peça 

teatral denominada “As Filhas da Mãe”, cujo título fora utilizado 

posteriormente pela emissora de televisão para transmitir telenovela. 

Pugna pela condenação da demandada ao pagamento de danos morais 

e patrimoniais decorrentes da violação dos direitos do autor (art. 10, 

Lei n. 9.610/1998), visto que o título da obra de sua autoria fora 

utilizado sem autorização.

Sentença de improcedência do pedido reformada pelo Tribunal 

de origem que condenou a demandada ao pagamento de cem salários 

mínimos a título indenizatório.

1. O artigo 10, caput, da Lei n. 9.610/1998, dispõe que “A proteção 

à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de 

obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor.”.
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1.1. Em que pese seja cediço que a proteção à obra intelectual 

se estende também ao seu título, nos moldes do referido dispositivo, a 

tutela legal exige, além da identidade entre os títulos, a originalidade e 

a inconfundibilidade com o de obra do mesmo gênero, requisitos estes 

que não se acham presentes na hipótese dos autos.

1.2. In casu, não há originalidade no título “As Filhas da Mãe”, 

tratando-se de mera expressão popular utilizada pela sociedade 

no cotidiano; e as obras intelectuais em questão - peça de teatro e 

telenovela - não se confundem, possuindo gêneros diversos.

2. Inexistentes os requisitos insertos na Lei dos Direitos Autorais 

para a proteção legal ao título de obra intelectual, merece ser afastada a 

indenização perseguida nos autos.

3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença de 

primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça  após 

o voto do relator negando provimento ao recurso especial, e o voto antecipado 

do Ministro Marco Buzzi dando provimento ao recurso especial, divergindo do 

relator, e os votos do Ministro Raul Araújo, da Ministra Maria Isabel Gallotti e 

do Ministro Antonio Carlos Ferreira acompanhando a divergência, por maioria, 

dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro 

Marco Buzzi.

Vencido o relator. Votaram com o Sr. Ministro Marco Buzzi os Srs. 

Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti (Presidente) e Antonio Carlos 

Ferreira.

Brasília (DF), 25 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 31.5.2017
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Ronaldo Ciambroni interpôs ação 

indenizatória em face de Rede Globo de Televisão, sob o fundamento de que a ré 

teria veiculado, no ano de 2001, telenovela, cujo título, As Filhas da Mãe, seria parte 

integrante de obra intelectual de autoria do demandante, anteriormente publicada 

e encenada nos teatros brasileiros. Requereu, por esse motivo, indenização por 

violação aos direitos de autor de cunho patrimonial e moral.

Asseverou que a proteção ao título da obra intelectual procura evitar a 

colidência no direito de autor da concorrência desleal, pois duas obras 

comunicadas ao público, com o mesmo título, levariam à confusão do 

consumidor e ao prejuízo para o autor da primeira obra publicada.

O sentenciante de piso negou o pedido indenizatório (fl s. 98/103).

Incorformado, o autor apelou (fl s. 107-117). O Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte 

ementa (fl . 148):

Indenizatória. Proteção a título de obra teatral, repetido em telenovela. 

Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Violação configurada. Direito 

indenizatório reconhecido. Indenização fi xada em cem salários mínimos, sem 

restrição de uso futuro. Sentença reformada. Recurso provido. Cautelar. Inibição 

de veiculação. Improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Natureza 

preparatória da medida reconhecida. Ausência de pedido na ação principal. 

Extinção do processo confirmada, mas sem resolução de mérito Mantida a 

sucumbência como fi xada. Recuso desprovido.

Foram opostos embargos de declaração pela apelada, TV Globo Ltda. (fl s. 

157-159), rejeitados, nos termos da ementa de fl . 166:

Recurso. Embargos de Declaração. Interposição a buscando rediscussão da 

causa com caráter infringente. Inadmissibilidade. Omissão, não caracterizada. 

Equívoco de interpretação quanto à correção monetária. Desnecessidade deste 

recurso para fi m de prequestionamento. Embargos rejeitados.

Sobreveio recurso especial, interposto por Globo Comunicação e 

Participações S.A., com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal e 

alegação de violação ao art. 10 da Lei n. 9.610/1998, Lei de Direitos Autorais.

Nas razões recursais, a recorrente assevera que a proteção ao título 

da obra intelectual está subordinada aos pressupostos da originalidade e da 
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inconfundibilidade com outro do mesmo gênero, sem os quais não se justifi cará a 

tutela.

Esclarece, nessa esteira, que para que seja reconhecida a proteção legal 

é imprescindível o requisito da originalidade, ou seja, que haja uma certa 

novidade, tanto da obra intelectual como do seu título.

Afi rma que a proteção legal do título, nos termos do artigo 10 da Lei 

de Direitos Autorais, somente ocorre quando houver possibilidade de ser 

confundido com outro do mesmo gênero e que, no caso dos autos, a obra 

veiculada pela recorrente não é do mesmo gênero da obra reclamada 

pela recorrida, pois telenovela e teatro pertencem a gêneros diferentes de 

entretenimento.

Defende que a utilização do título “As Filhas da Mãe”, na telenovela, 

não confi gurou qualquer aproveitamento por parte da recorrente ou, ainda, 

qualquer prejuízo à recorrida, simplesmente por ser impossível pensar que os 

telespectadores de uma e de outra parte poderiam confundir a novela com a 

peça teatral.

Concluiu pela falta de originalidade do título objeto do debate, afi rmando 

tratar-se de expressão popular, sem qualquer traço novo, presente no cotidiano e 

na fala das pessoas do povo.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial às fl s. 191-211.

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem 

(fl s. 213-214), ascendendo a esta Corte por meio de provimento do agravo de 

instrumento interposto (fl s. 245-246).

É o relatório.

2. A controvérsia dos autos consiste em defi nir a extensão da proteção ao 

título de uma obra intelectual, na forma do art. 10 da Lei n. 9.610/1998 (Lei 

de Direitos Autorais), desvendando-se, no caso concreto, se houve violação ao 

direito autoral. O autor da ação indenizatória (aqui recorrido) afi rma ser autor 

de obra intelectual, da espécie literária do gênero teatral, intitulada As Filhas 

da Mãe, encenada desde 1984 nos teatros brasileiros. Afi rma, da mesma forma, 

que no ano de 2001, a ora recorrente, Rede Globo de Televisão, levou ao ar 

telenovela com título idêntico ao de sua peça, As Filhas da Mãe.

Argumenta, assim, que a cópia, sem autorização, de título de obra intelectual 

preexistente, do mesmo gênero, prejudica a obra anterior, violando os direitos 

morais do autor, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.610/1998. Considerou, ainda, 
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o fato de que duas obras comunicadas ao público com o mesmo título podem 

causar confusão no consumidor.

De modo a auxiliar o adequado desate da controvérsia, a Lei de Direitos 

Autorais assim dispõe sobre títulos:

Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

(...)

VI - os nomes e títulos isolados;

E logo em seguida, esclarece:

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e 

inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro 

autor.

Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é 

protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, 

caso em que esse prazo se elevará a dois anos.

No julgamento da demanda, a principal divergência apresentada pela 

sentença e pelo acórdão foi em relação ao preenchimento do requisito 

inconfundibilidade do título com o de obra de mesmo gênero, mais especifi camente 

quanto a ser de mesmo gênero a obra teatral e a telenovela, reconhecida a 

similitude pelo colegiado e afastada pelo juízo singular.

De fato, afi rmou o sentenciante de piso (fl s. 101-102):

No tocante à obra do mesmo gênero, uma possível controvérsia encontrar-

se-ia sanada, haja vista que o artigo 7º da Lei n. 9.610/1998 arrola grupos aos 

quais pertencem as obras protegidas, confi gurando aqueles como gêneros dos 

quais estes seriam espécies. Dessa forma, pode-se falar em gêneros literário, 

cinematográfi co, televisivo, musical e dramático.

Nesta consonância, é nítido que, enquanto a obra do autor refere-se à peça 

teatral, a obra da requerida diz respeito à telenovela. Por conseguinte, não há que 

se acolher a tese de proteção da obra intelectual, isto porque são obras de gêneros 

distintos, hipótese não alcançada pelo manto de proteção do legislador

Por sua vez, a solução dada pelo tribunal paulista foi em sentido diverso, 

alcançando o colegiado a quo interpretação no sentido da impossibilidade de 

distinção dos gêneros teatro e telenovela, nos seguintes termos (fl s. 151-152):

Na mesma linha, não há porque distinguir a peça teatral da telenovela, ao menos 

na concepção comum desse meio de entretenimento no Brasil, em que é comum 
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adaptação de obras literárias para a televisão ou telenovelas para o teatro, ocorrendo 

o mesmo com o cinema.

Não por outra razão, o dicionário Aurélio aponta para a palavra novela, sentido 

brasileiro de “Peça teatral ou romance, geralmente em capítulos, escrito ou 

adaptado para apresentação seriada pelo rádio ou pela televisão”.

Logo, no contexto apresentado, para o fim almejado nesta ação, tem-se por 

caracterizada a condição “inconfundível com o de obra do mesmo gênero”.

Diante disso, interpretada a situação posta no plano em que se deu a 

divulgação, ou seja, sem olvidar que são programas de entretenimento popular 

(no caso do teatro pelo sugerido conteúdo), cujo sentido deve ser o mais comum 

possível, apartando-se de concepções jurídicas e doutrinárias que permitam 

argumentações de parte a parte, conclui-se que houve violação ao direito de 

proteção do título do apelante.

3. Nesse passo, em relação ao título da obra, na definição do jurista 

argentino Isidro Satanowsky, citado por Manuel Pachon Muñoz, “título é 

a palavra ou palavras, frase ou frases, desenho ou qualquer elemento que na 

forma precisa e breve, denomina, identifi ca, individualiza e distingue uma obra 

intelectual de outras da mesma ou similar espécie. (Manual de derechos de autor. 

Bogotá: Editorial Têmis, 1988, p. 300)

José de Oliveira Ascenção acentua que o direito ao título não é autônomo, 

mas direito conexo, porquanto “...o título goza de uma proteção afi m da concedida 

pelo direito de autor, e que se obtém essencialmente através da técnica da 

extensão ao título da proteção da obra a que o título se refere” (Direito de autor e 

direitos conexos. Coimbra: Coimbra Editora – reimp., 2008, p. 603)

Nessa linha de entendimento, o autor lusitano esclarece que, no título, não 

é possível encontrar forma de criação do espírito, tal qual a verifi cada para a 

obra literária e artística; que o título em si não é inventivo. Dessa forma, ainda 

que para sua formação sejam utilizadas palavras que expressem um “halo de 

poesia”, tomado isoladamente, o título não corresponderia à verdadeira criação 

intelectual, por mais que tenha sido uma excelente descoberta para a obra ao 

qual se relaciona. (Op. cit, p. 599).

Seguindo esse raciocínio, Ascenção faz uma primeira classifi cação dos 

títulos, separando-os em títulos sem originalidade e títulos originais. Assim, como 

se percebe, a primeira sistematização do doutrinador interessa ao estudo do caso 

sob exame, porque desvenda as nuances do primeiro dos requisitos postos pelo 

art. 10 da Lei de Direitos Autorais, condicionantes da proteção almejada pelo 

autor da obra teatral, ora recorrido.
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Destarte, “essa originalidade há de ser sempre relativa e vinculada à obra 

que anuncia. E é requisito para eliminar qualquer discussão sobre o uso de 

títulos que utilizem expressões de uso comum, indicativas de gênero ou de 

conteúdo, e assemelhados. Não gozam de proteção, ainda que a obra a tenha, 

títulos genéricos como: Compêndio de Direito Ambiental, Manual da Primeira 

Construção, Guia de Ruas e Avenidas, Mitos e Verdades, Pasta e Vinhos, etc”. 

(ABRÃO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2002, p. 123)

Ainda sobre o tema, Antonio Chaves esclarece que “o título de uma obra 

não revela, em regra, originalidade, não passa da escolha de nomes, indicação 

de lugares ou acontecimentos: são pescados no imenso mar das palavras 

que constituem patrimônio comum do povo” (Direito de autor – princípio 

fundamentais. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 105)

No rumo das ideias apresentadas, o mestre português orienta que a 

originalidade do título não deve ser interpretada no sentido da criatividade que 

caracteriza a própria obra literária, porque, se assim fosse, seria exigido, para a 

proteção do título, que ele fosse por si obra literária, confundindo-se a proteção 

de um e de outro.

Nessa esteira, conclui o autor, citando dispositivo da lei portuguesa, que 

a originalidade signifi ca simplesmente a não banalidade e que o título deve ser 

protegido desde que traga algo de novo.

Diferentemente da legislação nacional, o Código de Direito do Autor e 

Direitos Conexos português (Decreto-Lei n. 63/1985) orienta o operador na 

interpretação deste requisito por meio do elenco de exemplos de títulos não 

originais. São eles:

Art. 4º

(...)

a) Os títulos consistentes em designação genérica, necessária ou usual do 

tema ou objecto de obras de certo género;

b) Os títulos exclusivamente constituídos por nomes de personagens 

históricas, histórico-dramáticas ou literárias e mitológicas ou por nomes de 

personalidades vivas.

4. No caso dos autos, tenho por preenchido o primeiro dos requisitos para 

proteção requerida ao título As Filhas da Mãe, uma vez que, ao contrário do 

alegado pela recorrente, vislumbro a originalidade exigida pela art. 10 da Lei n. 
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9.610/1998, no sentido conferido pela interpretação dada ao dispositivo pela 

doutrina pátria e estrangeira.

Com efeito, é de total conhecimento que “As Filhas da Mãe” consiste em 

expressão popular, cujo signifi cado indica o “indivíduo traiçoeiro e sem caráter, 

insulto que manifesta revolta e desprezo em relação a determinada atitude ou 

comportamento” (CORREIA, Emanuel de Moura e TEIXEIRA, Persília de 

Merlim. Dicionário prático de locuções e expressões correntes. Porto: Papiro, 2007, p. 

77).

Dessa forma, a originalidade se verifi ca porque, no caso da peça teatral, 

o sentido que se quis conferir à expressão não foi o que a ela comumente se 

atribui, mas outro, até mais literal - aproveitando-se da expressão popular -, 

mostrando-se com certa capacidade caracterizadora.

Nesse passo, examinando as reportagens sobre a peça de autoria do 

recorrido, encontra-se, acerca de seu enredo, que a história contada é de uma 

mãe, de fracassada trajetória nos meios artísticos, e que resolve investir na 

carreira de suas fi lhas. Como ambas são totalmente desprovidas de talento, 

as inúmeras tentativas de encaixá-las em alguma produção artística falham 

sucessivamente, levando as moças à atitude desesperada de fugir de casa para 

obter a liberdade. A partir de então, a busca pelas fi lhas toma conta da vida 

daquela mãe, que acaba se envolvendo em situações inusitadas ao longo do 

espetáculo.

Apenas a título informativo, cumpre salientar o fato de que o acórdão 

recorrido assinala que houve o registro do nome As Filhas da Mãe, junto ao 

INPI, para restrição quanto a “Programas de televisão, notadamente, telenovelas” 

(fl . 151)

5. Superado o exame da originalidade e constatada sua satisfação, porque, 

como dito, ainda que não tenha expressado capacidade criativa, o título sob 

crivo assumiu traço distintivo, cuja individualidade justifi ca proteção, a Lei de 

Direitos Autorais exige, simultaneamente, a inconfundibilidade do título com o de 

obra do mesmo gênero.

É bem de ver, enquanto a originalidade caracteriza o título em si mesmo, 

a não confundibilidade o caracteriza na relação com outros títulos. Assim, 

observado que há possibilidade de confusão entre dois títulos, aquele que vier 

a utilizá-lo posteriormente já não poderá fazê-lo, ainda que o tenha criado, 

se outro já tiver se adiantado na utilização, pela simples potencialidade de 

confusão. Esse o sentido da inconfundibilidade expressa na lei e decifrada por 

José de Oliveira Ascenção.
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A título de informação, interessante mencionar, no que respeita à 

inconfundibilidade, que o requisito hoje expresso na lei nacional já havia sido 

internalizado pelo ordenamento pátrio desde a promulgação da Convenção 

Interamericana sobre os Direitos de Autor em Obras Literárias, Científi cas e 

Artísticas, fi rmada em Washington, em 22 de junho de 1946. Confi ra-se:

Artigo XIV

O título de obra protegida que, pela notoriedade internacional da mesma, 

adquira um caráter tão distintivo que a identifi que, não poderá ser reproduzido 

em outra obra sem o consentimento do autor. A proibição não se refere ao uso 

do título com respeito a obras que sejam de índole tão diversa que excluam toda 

possibilidade da confusão.

Seguindo esse caminho, ressalte-se que a lei exige, ademais, que a não 

confundibilidade seja em relação a título de obra do mesmo gênero.

A Lei de Direitos Autorais enumera as obras intelectuais protegidas, 

que poderiam ser consideradas, para fi ns didáticos, como uma classifi cação de 

gêneros de obras:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 

qualquer meio ou fi xadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido 

ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

(...)

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográfi cas;

Eliane Abrão esclarece, referindo-se às obras dramáticas ou dramático-

musicais, elencadas no inciso III, que são elas “a adaptação cênica de um texto 

literário já publicado, ou confeccionado especialmente para representação, 

apresentada num palco ou em outro espaço próprio, através do qual 

movimentam-se personagens (intérpretes) e sons orientados por um diretor. 

Obra dramática é a teatralização de um texto, isto é a adaptação de um texto 

literário à linguagem cênica” (Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: 

Editora do Brasil, 2002, p. 100)

Na mesma obra especializada, a doutrinadora segue seus estudos, partindo 

para os esclarecimentos acerca das obras audiovisuais, expostas no inciso VI do 

art. 7º, as quais defi ne como “qualquer sucessão animada de imagens ou de sons 
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e imagens, fi xadas em suporte mecânico e destinadas ao público, por qualquer 

veículo a alcançá-lo”. (Idem, p. 104)

A autora acrescenta, ademais, que diferentemente do legislador de 1973 

- que considerava protegida tão somente as obras cinematográfi cas (fi lmes e 

telenovelas) e as obras videofonográfi cas (videoclipes) -, a legislação de 1998, na 

linha do Direito Comparado, cuidou de amparar todas as outras categorias de 

obras audiovisuais, tais como a Obra Publicitária audiovisual.

6. Assim, diante deste quadro, é possível afirmar que são diferentes 

os gêneros em que inseridas as obras intelectuais objetos deste recurso e, 

consequentemente, os títulos dessas obras, o que, a meu juízo, no caso em 

apreço, não enfraquece a tese de violação ao direito do autor.

É que, conforme acentuam Paolo Greco e Paolo Vercellone, a proteção 

jurídica do título, tanto na reprodução por parte de terceiros quanto em outra 

obra, só se efetiva mediante a ocorrência simultânea de duas condições, a 

originalidade, explanada em primeiro lugar e “que o uso por parte de outros 

possa gerar qualquer possibilidade de confusão, o que não acontece quando se 

trata de obras que sejam de espécies ou caráter em tudo diferentes” (Apud Eliane 

Abrão. Op. cit, p. 125)

Na trilha desse raciocínio, quem melhor esclarece a questão é, mais uma 

vez, José de Oliveira Ascenção, ao afi rmar que o critério fundamental é mesmo o 

da confundibilidade. Anota o professor:

Pensamos que há que pôr acento, mais que numa distinção dos géneros em 

abstrato, na própria susceptibilidade de confusão, que é a ratio da regra.

(...)

Saberemos se um gênero é diferente ou não consoante subsista a possibilidade 

de confusão de obras.

Se o público pode ser induzido em erro, no seu olhar distraído, pela identidade 

dos títulos, diremos que são do mesmo género.

(Op. cit., p. 601)

Em  item adiante, Ascenção, citando Heinrich Hubmann, concluiu seu 

estudo reafi rmando a suscetibilidade de confusão não só quando o título é 

utilizado para obras da mesma espécie, como, ainda, quando é utilizado para 

obras de espécies diversas. E estabelece:

Assim, os títulos de livros e de fi lmes são susceptíveis de confusão, porque a 

mesma designação induz o público à convicção errónea de que o fi lme representa 
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uma adaptação do livro; também títulos de televisão e de cinema são susceptíveis 

de confusão em si.

(Op. cit., p. 601)

Com efeito, a doutrina de qualidade destaca, na análise da identidade de 

gêneros, que ela há de ser realizada casuisticamente.

De fato, é à possibilidade de causar confusão que deve estar atento o intérprete 

da lei e a mera constatação objetiva da diferença de gêneros não é sufi ciente para 

o afastamento da proteção ao título.

Em casos específi cos, tais como o dos autos, haverá violação, ainda que os 

títulos estejam vinculados a obras de gêneros diferentes, mas com potencialidade 

de causar confusão no consumidor, dado as especifi cidades do caso concreto.

Nessa linha de ideias, vislumbro, na hipótese sob análise, o preenchimento, 

também, do segundo requisito exigível pelo art. 10 da Lei n. 9.610/1998, para 

que seja conferido ao autor da obra proteção a seu título nos termos em que até 

aqui assentado.

Assim, tenho que com razão o acórdão recorrido, não merecendo reforma, 

quando afi rma não haver motivos para “distinguir a peça teatral da telenovela, 

ao menos na concepção comum desse meio de entretenimento no Brasil, em 

que é comum adaptação de obras literárias para a televisão ou telenovelas para 

o teatro, ocorrendo o mesmo com o cinema” (fl . 151), situação suscetível de 

induzir o consumidor a erro, cuja ocorrência a lei quer evitar.

7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Globo Comunicação e Participações S/A - Incorporador do TV Globo Ltda, 

com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na origem, Ronaldo Ciambroni ajuizou ação indenizatória, em face da ora 

recorrente, visando a reparação de danos morais e patrimoniais decorrentes da 

alegada violação a direito autoral, bem assim os lucros cessantes decorrentes e 

demais cominações legais.
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Sustentou o autor, em síntese, que no ano de 2001 a demandada veiculou 

a telenovela denominada “As Filhas da Mãe”, cujo título seria parte integrante 

de obra intelectual de espécie literária de sua autoria, anteriormente publicada 

e encenada nos teatros brasileiros. No contexto, aduziu que a empresa ré teria 

copiado, sem a sua autorização, o título da obra, violando os direitos do autor, 

tanto de cunho patrimonial, quanto moral. Pleiteou, por fi m, o pagamento das 

devidas indenizações, cujo valor deveria ser oportunamente arbitrado.

O autor ajuizou, outrossim, medida cautelar inominada visando inibir a 

veiculação da telenovela pela demandada.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação 

principal e na medida cautelar, condenando o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios (fl s. 98-103, e-STJ).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fl s. 107-117, e-STJ), 

ao qual o Tribunal de origem deu parcial provimento para julgar procedente o 

pedido indenizatório, fi xando a condenação em 100 (cem) salários mínimos, com 

correção monetária desde o julgamento e juros de mora a partir da citação, bem 

assim à verba honorária em 10% do valor da condenação (fl s. 148-154, e-STJ).

O acórdão está assim ementado (fl . 148, e-STJ):

Indenizatória. Proteção a título de obra teatral, repetido em teleovela. 

Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Violação configurada. Direito 

indenizatório reconhecido. Indenização fi xada em cem salários mínimos, sem 

restrição de uso futuro. Sentença reformada. Recurso provido. Cautelar. Inibição 

de veiculação. Improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Natureza 

preparatória da medida reconhecida. Ausência e pedido na ação principal. 

Extinção do processo confirmada, mas sem resolução de mérito. Mantida a 

sucumbência como fi xada. Recurso desprovido.

Embargos de declaração rejeitados às fl s. 166-168, e-STJ.

A demandada interpôs recurso especial (fl s. 171-180, e-STJ), no qual 

apontou violação ao artigo 10 da Lei n. 9.610/1998 - Lei dos Direitos Autorais.

Sustentou, em síntese, que: a) o título da peça teatral não possui proteção 

autônoma, sendo que a tutela legal prevista no art. 10 da Lei n. 9.610/1998 

somente se opera quando inconfundível com outro do “mesmo gênero”; b) a 

obra do autor/recorrido tem viés notadamente diverso daquela veiculada pela 

emissora demandada, visto que o entretenimento da telenovela é absolutamente 

distinto da peça de teatro; c) revelam-se evidentes as variantes características 
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pertinentes a cada um dos gêneros - teatro e telenovela, razão pela qual é 

incabível a pretendida proteção autoral do título da obra; d) não há originalidade 

do título da peça teatral de autoria do recorrido, visto que a expressão “As Filhas 

da Mãe” confi gura expressão popular.

Contrarrazões ofertadas às fl s. 191-211, e-STJ.

Em razão do juízo negativo de admissibilidade na origem (fl s. 213-214, 

e-STJ), a insurgente interpôs o recurso de agravo (fl s. 217-227, e-STJ), o qual 

fora provido, determinando-se a conversão em recurso especial (fl s. 245-246, 

e-STJ).

O e. Relator, no judicioso voto em que proferiu, negou provimento ao 

recurso especial, sob o fundamento de que em casos como o dos autos, há 

violação ao direito do autor, ainda que os títulos estejam vinculados a obras de 

gêneros diferentes, pois há potencialidade de causar confusão ao consumidor, 

dado as especifi cidades do caso concreto.

É o necessário relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): No mérito recursal, rogando vênias 

ao eminente Relator, ouso divergir, a fi m de dar provimento ao recurso especial 

e, em consequência, restabelecer a sentença proferida pelo magistrado singular, 

julgando improcedentes os pedidos veiculado na demanda.

1. Cinge-se a controvérsia, em síntese, a saber se houve violação ao artigo 

10 da Lei n. 9.610/1998, ao ser reconhecido pelo Tribunal de origem que a 

peça teatral de autoria do demandante merece proteção autoral, porquanto 

não há razão para distingui-la da telenovela veiculada pela emissora de TV ora 

recorrente, ambas entituladas “As Filhas da Mãe”, pois se tratam de obras do 

mesmo gênero, a receber a proteção da Leis dos Direitos Autorais.

O artigo 10 da lei em comento, assim dispõe:

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e 

inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por 

outro autor.

Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é 

protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, 

caso em que esse prazo se elevará a dois anos. [grifou-se]
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Com efeito, em que pese seja cediço que a proteção à obra intelectual 

se estende também ao seu título, nos moldes do art. 10 da legislação referida, 

a tutela legal exige, além da identidade entre os títulos, a originalidade e a 

inconfundibilidade com o de obra do mesmo gênero.

A proteção intelectual em questão, nos termos exigidos pelo legislador, 

portanto, exige que o título da obra seja: a) original; e b) inconfundível com o 

título de obra do mesmo gênero.

No que se refere ao caso em comento, não se vislumbra a presença dos 

referidos requisitos, visto que não se trata de título dotado de originalidade, bem 

assim as obras - peça teatral e telenovela - não possuem o mesmo gênero.

a) Quanto ao primeiro requisito, consoante bem delineado pelo eminente 

Relator, “o título de uma obra não revela, em regra, originalidade; não passa de uma 

escolha de nomes, indicação de lugares ou acontecimentos.”.

Na hipótese sub judice, não se pode atribuir ao título da obra - As Filhas da 

Mãe - a característica de originalidade, visto que não passa de mera expressão 

popular, comumente utilizada pela sociedade para exteriorização de sentimentos, 

distanciando-se do conceito de “original”.

Em relação ao título da obra, destaca o jurista Plínio Cabral:

O título de uma obra tem sido objeto de muitas discussões. Ocorre que, 

muitas vezes, o título é demasiadamente genérico. Metamorfose, de Kafka, é um 

título que pode servir a outras obras, assim como Chuva, Neve e outras tantas 

denominações de elementos naturais.

A proteção legal exige que o título seja original e inconfundível com o de outra 

obra do mesmo gênero, anteriormente divulgada.

É evidente que a originalidade é ponto decisivo para que o autor exija seus 

direitos de uso exclusivo do título. (A Nova Lei de Direitos Autorais - Comentários. 

4. ed. Editora Harbra, São Paulo, 2003. p. 35.)

Complementa o autor, na mesma obra, que para o título tornar-se exclusivo 

deve refl etir a obra e “não ser apenas a repetição de lugares comuns ou, ainda, nomes 

e situações de uso geral”.

A partir da aludida lição doutrinária, não pairam dúvidas de que o título da 

obra objeto destes autos - As Filhas da Mãe - não merece a proteção legal da Lei 

dos Direitos Autorais, visto que não passa de mera expressão comum, genérica, 

popularmente conhecida e, em dado contexto, muito utilizada pela sociedade, 

vale dizer, está longe de ser considerada “original”, para fi ns de direitos autorais.
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b) Para receber a citada proteção legal, faz-se necessário, ainda, que o título 

seja inconfundível com o de uma outra obra do mesmo gênero.

Nesse aspecto, não se vislumbra, no caso concreto, o aludido requisito 

imposto pelo legislador para proteção ao direito autoral. Isso porque, enquanto 

a obra do autor/recorrido se trata de uma peça teatral, aquela veiculada pela 

demandada, ora recorrente, é uma telenovela, vale dizer, são obras de gêneros 

nitidamente distintos.

A ausência do referido requisito, inclusive, fora constatada pelo eminente 

Relator em seu voto (p. 8), ao afi rmar que “são diferentes os gêneros em que inseridas 

as obras intelectuais objetos deste recurso e, consequentemente, os títulos dessas obras.”, 

embora tenha relevado tal circunstância para reconhecer a proteção autoral 

perseguida nos autos.

Com todas as vênias, o não preenchimento de um dos elementos 

estabelecidos pelo legislador já seria sufi ciente para afastar a pretensão do autor.

Partindo-se de tais premissas não há falar em proteção de direito autoral 

ante ao fato de ambas as criações serem denominadas “As Filhas da Mãe”, em 

vista a ausência de originalidade no título, bem assim por tratarem de obras com 

gêneros diversos.

Ao contrário do que consta do acórdão recorrido, não se vislumbra a 

presença dos requisitos legais insertos no artigo 10 da Lei n. 9.610/1998, para a 

proteção dos direitos autorais ao título da obra do demandante.

Ademais, não se pode olvidar que é plenamente possível a coexistência, sem 

violação às normas que protegem os direitos autorais, de obras com temáticas 

semelhantes. Essa, inclusive, foi a conclusão a que chegou esta eg. Quarta Turma, 

por ocasião do julgamento do REsp n. 1.189.692/RJ, em que fora relator o 

eminente Ministro Luis Felipe Salomão, em 1º.07.2013, cujo acórdão restou 

assim ementado:

Recurso especial. Direito Autoral. Aquarela do Brasil. Roteiro/script. Minissérie. 

Art. 8º, inc. I, da Lei n. 9.610/1998. Apenas as idéias não são passíveis de proteção 

por direitos autorais.

1. É pacífico que o direito autoral protege a criação de uma obra, 

caracterizada como sua exteriorização sob determinada forma, não a idéia em si 

nem um tema determinado. É plenamente possível a coexistência, sem violação 

de direitos autorais, de obras com temáticas semelhantes. (art. 8º, I, da Lei n. 

9.610/1998).

2. O fato de ambas as obras em cotejo retratarem história de moça humilde que 

ganha concurso e ascende ao estrelato, envolvendo-se em triângulo amoroso, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

796

tendo como cenário o ambiente artístico brasileiro da década de 40, confi gura 

identidade de temas. O caso dos autos, pois, enquadra-se na norma permissiva 

estabelecida pela Lei n. 9.610/1998, inexistindo violação ao direito autoral

3. Por mais extraordinário, um tema pode ser milhares de vezes retomado. 

Uma Inês de Castro não preclude todas as outras glosas do tema. Um fi lme sobre 

um extraterrestre, por mais invectivo, não impede uma erupção de uma torrente 

de obras centradas no mesmo tema” (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 

2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: renovar, 1997. p. 28).

4. Recurso especial a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido 

inicial. (REsp 1.189.692/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 21.05.2013, DJe 1º.07.2013)

No que se refere ao caso em comento, inclusive, o órgão julgador consignou 

que o teor da peça teatral de autoria do demandante é diverso da telenovela (fl . 

151, e-STJ), circunstância esta que reforça a inexistência de proteção ao direito 

autoral na hipótese dos autos.

Não é demais lembrar, consoante deliberado no referido julgado desta 

Quarta Turma, que o direito autoral protege tão somente a criação da obra, 

caracterizada como sua exteriorização sob determinada forma, e não a ideia em 

si, nem um tema determinado.

Com efeito, dadas as peculiaridades do caso em tela, ausentes os requisitos 

legais para a proteção do título da obra intelectual em apreço, não há falar em 

violação aos direitos do autor, devendo ser restabelecida a sentença que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto o acórdão recorrido 

afronta o disposto no artigo 10 da Lei n. 9.670/1998.

2. Do exposto, ouso divergir do eminente Relator, a fi m de dar provimento 

ao recurso especial interposto por Globo Comunicação e Participações S/A - 

Incorporador do TV Globo Ltda, restabelecendo a sentença de improcedência do 

pedido, inclusive no tocante às verbas de sucumbência.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, cumprimento, 

inicialmente, os ilustres advogados, Doutor José Perdiz de Jesus e Doutor 

Eduardo Lycurgo Leite, pelas sustentações, e o eminente Relator, pela qualidade 

do voto.
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Entendo que a lei estabelece como regra que não são objeto de proteção, 

como direitos autorais, os nomes e títulos isolados. Então, a lei não protege 

nomes e títulos.

A regra está no art. 8º.

O art. 10 estabelece uma exceção, protegendo a obra intelectual com a 

abrangência do seu título quando original – e aqui esse original se refere a título 

porque diz: original e inconfundível com o de obra com o título, portanto de obra do 

mesmo gênero. Então é original e inconfundível.

No caso dos autos, mostra-se acertado o entendimento estabelecido na 

norma legal, porque o título, para merecer aquela proteção excepcional envolvida 

na própria obra, tem que vir revestido de uma originalidade, que não me parece 

presente quando se relaciona coisas óbvias, como mãe e fi lhas, ou sol e lua, ou 

lua e prata, ou amor e ódio. Essas expressões comuns, com relações evidentes, 

quando utilizadas nos títulos de obras intelectuais não me parece que ensejam a 

proteção de direito autoral exatamente pela ausência de maior originalidade no 

título empregado. Aqui, no caso, a relação vem entre fi lhas e mãe, ou entre mães 

e fi lhos, entre pais e fi lhos, o que não me parece sufi cientemente original a ponto 

de merecer a excepcional – entendo que é excepcional – proteção conferida ao 

título pela lei.

Por essa razão, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo 

Ministro Marco Buzzi.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, também peço 

a máxima vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência, porque 

penso que a expressão “As Filhas da Mãe” é destituída de originalidade, sendo 

expressão de cunho popular. A circunstância de, na peça teatral do autor, ter 

sido utilizada com um signifi cado original em relação ao signifi cado mais 

comumente atribuído ao termo não impede que haja outras obras usando a 

mesma expressão popular com o sentido que melhor aprouver ao autor da outra 

obra. Penso que não há originalidade que justifi que a proteção do título “As 

Filhas da Mãe”.

Portanto, com a devida vênia do Relator, acompanho a divergência.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.312.836-RS (2012/0046977-4)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Unimed Porto Alegre Sociedade Cooperativa de Trabalho 

Médico Ltda

Advogado: Júlio César Goulart Lanes - RS046648

Recorrido: Doroty Lourdes Correa Carvalho - Sucessão

Repr. por: Fânfaro Ferreira Carvalho

Advogado: Marco Antonio de Souza Bernardes - RS032409

Interes.: Jussara Corrêa Carvalho Bernardes

EMENTA

Direito Processual Civil e do Consumidor. Plano de saúde. 

Antecipação de tutela. Sentença de improcedência. Ressarcimento 

nos próprios autos. Recurso especial provido.

1. Nos termos da jurisprudência da Primeira e da Segunda 

Seção, cabe o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores 

despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente 

revogada em face de sentença de improcedência do pedido.

2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo. 

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 1º de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 22.2.2017
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto por Unimed Porto Alegre – Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda., com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, assim ementado (fl . 136 e-STJ):

Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Unimed. Revogação da antecipação 

de tutela. Descabimento do ressarcimento de valores. Apelo não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 151/156 e-STJ).

Nas razões do especial, a recorrente alegou violação ao artigo 535, do 

Código de Processo Civil de 1973. Sustentou negativa de vigência aos artigos 

273, § 3º, 475-O e 811, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista a 

necessidade de devolução dos valores pagos à recorrida a título de antecipação 

dos efeitos da tutela, julgada improcedente posteriormente.

Juízo positivo de admissibilidade proferido às fl s. 175/178 e-STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl . 173).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Inicialmente, cumpre 

destacar que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 

n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade 

do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo n. 

2/2016, desta Corte.

Não procede a alegação de ofensa ao artigo 535, II, do Código de Processo 

Civil de 1973. Isso porque, consoante entendimento consolidado desta Corte, o 

recorrente não possui o direito de ter todos os argumentos alegados rebatidos, 

cabendo ao tribunal analisar e debater as questões necessárias para o deslinde 

da controvérsia. Ademais, não confi gura omissão ou negativa de prestação 

jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao 

desejado pela recorrente.
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Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões 

trazidas, não há que se falar no vício apontado.

No mérito, o Tribunal de origem assim decidiu (fl s. 140/326 e-STJ):

Estou em negar provimento ao apelo.

Inicialmente, importante um breve relato dos fatos para esclarecer a situação. 

A segurada ajuizou a presente ação ordinária com pedido de antecipação de 

tutela para custeio de medicamento essencial ao tratamento de sua doença. A 

antecipação de tutela foi deferida, f 1. 20, sendo determinado que a ré autorizasse 

o tratamento postulado. A sentença julgou improcedente o pedido e decidiu pela 

revogação da antecipação de tutela, de onde surgiu o pedido da ré no sentido 

do ressarcimento das despesas oriundas da medida antecipatória que havia sido 

anteriormente deferida.

Com efeito, tenho que o pedido de ressarcimento não comporta acolhimento 

no caso em tela. No caso, até mesmo pela inexistência de recurso da parte autora, 

não foi reconhecido o dever de a ré custear o tratamento da autora, atualmente 

até já falecida.

Por óbvio, o julgamento da demanda desfavorável significa que o direito 

à cobertura do tratamento não foi reconhecido, o que equivale a dizer que o 

plano de saúde estaria desobrigado do pagamento e tendo o feito por decisão 

judicial revogada posteriormente, cabe contra a parte autora a devida ação de 

ressarcimento, o que não pode ser solvido na presente demanda, até mesmo por 

traduzir em inovação recursal.

Não obstante tenha sido revogada a antecipação dos efeitos da tutela, é 

incabível a restituição dos valores recebidos a tal título, uma vez que foram 

alcançados à parte autora por força de decisão judicial e auferidos de absoluta 

boa-fé.

Observo que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada 

desta Corte, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 

1.401.560/MT, afetado ao rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

Previdência Social. Benefício previdenciário. Antecipação de tutela. 

Reversibilidade da decisão.

O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação 

jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos 

em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande 

verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto 

é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não 

há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, 

está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o 
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autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele 

confi ou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por 

advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária.

Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios 

gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo 

um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso 

porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei n. 8.213, de 1991, é 

expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente 

estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse 

a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, 

a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, 

o art. 115, II, da Lei n. 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na 

redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - 

ADI 675) dispensava.

Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: 

a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os 

benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.401.560/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari 

Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12.02.2014, DJe 13.10.2015)

Esse também foi o entendimento adotado pela Segunda Seção, por ocasião 

do recente julgamento do Recurso Especial n. 1.548.749/RS:

Processual Civil e Previdência Complementar. Recurso especial. Apreciação 

de matéria constitucional, em sede de recurso especial. Inviabilidade. 

Julgamento afetado à Segunda Seção para pacifi cação de matéria no âmbito 

do STJ. Antecipação dos efeitos da tutela. Reparação de dano, decorrente de 

medida deferida nos autos. Possibilidade. Responsabilidade processual objetiva. 

Reconhecimento posterior da inexistência do direito. Obrigação de reparar o 

dano processual. Decorre da lei, não dependendo de prévios reconhecimento 

judicial e/ou pedido do lesado. Possibilidade de desconto, com atualização 

monetária, do percentual de 10% do montante do benefício suplementar, até que 

ocorra a compensação do dano. Utilização de analogia. Lei n. 8.112/1990.

1. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim 

também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema 

processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu 

de má-fé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade 

processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão 

deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e 

II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 

302 do novo CPC).
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2. Em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela 

execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência 

natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por 

isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, 

pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando revoga 

tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título 

de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente 

experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação 

nos próprios autos.

3. É possível reconhecer à entidade previdenciária, cujo plano de benefícios 

que administra suportou as consequências materiais da antecipação de tutela 

(prejuízos), a possibilidade de desconto no percentual de 10% do montante total 

do benefício mensalmente recebido pelo assistido, até que ocorra a integral 

compensação da verba percebida. A par de ser solução equitativa, a evitar o 

enriquecimento sem causa, cuida-se também de aplicação de analogia, em 

vista do disposto no art. 46, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 - aplicável aos servidores 

públicos.

4. Ademais, por um lado, os valores recebidos precariamente são legítimos 

enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé 

subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais verbas, 

ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em defi nitivo. Por outro lado, 

as verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, porquanto 

regidas pelo binômio necessidade-possibilidade, ao contrário das verbas oriundas 

da suplementação de aposentadoria. (REsp 1.555.853/RS, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 16.11.2015)

5. Recurso especial não provido (2ª Seção, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 

DJe 6.6.2016).

Da 3ª Turma, o seguinte precedente:

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Previdência privada. Benefício 

previdenciário complementar. Recebimento provisório. Tutela antecipada 

concedida. Posterior revogação. Devolução dos valores. Necessidade. Medida 

de natureza precária. Reversibilidade. Ausência de boa-fé objetiva. Desconto em 

folha de pagamento. Possibilidade. Verba de natureza alimentar. Parâmetros.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a revogação da tutela antecipada obriga 

o assistido de plano de previdência privada a devolver os valores recebidos com 

base na decisão provisória, ou seja, busca-se defi nir se tais verbas são repetíveis 

ou irrepetíveis.

2. O Supremo Tribunal Federal já assentou inexistir repercussão geral quanto 

ao tema da possibilidade de devolução dos valores de benefício previdenciário 

recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, porquanto 
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o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas 

infraconstitucionais, o que se traduziria em eventual ofensa refl exa à Constituição 

Federal, incapaz de ser conhecida na via do recurso extraordinário (ARE n. 722.421 

RG/MG).

3. A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, 

reversível (art. 273, § 2º, do CPC), devendo a irrepetibilidade da verba 

previdenciária recebida indevidamente ser examinada não somente sob o 

aspecto de sua natureza alimentar, mas também sob o prisma da boa-fé objetiva, 

que consiste na presunção de definitividade do pagamento. Precedente da 

Primeira Seção, fi rmado em recurso especial representativo de controvérsia (REsp 

n. 1.401.560/MT).

4. Os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título 

judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor. Entretanto, 

como isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, 

integram o seu patrimônio em definitivo, não há a configuração da boa-fé 

objetiva, a acarretar, portanto, o dever de devolução em caso de revogação da 

medida provisória, até mesmo como forma de se evitar o enriquecimento sem 

causa do então benefi ciado (arts. 884 e 885 do CC e 475-O, I, do CPC).

5. A boa-fé objetiva estará presente, tornando irrepetível a verba 

previdenciária recebida indevidamente, se restar evidente a legítima expectativa 

de titularidade do direito pelo benefi ciário, isto é, de que o pagamento assumiu 

ares de defi nitividade, a exemplo de erros administrativos cometidos pela própria 

entidade pagadora ou de provimentos judiciais dotados de força definitiva 

(decisão judicial transitada em julgado e posteriormente rescindida). Precedentes.

6. As verbas de natureza alimentar do Direito de Família são irrepetíveis, 

porquanto regidas pelo binômio necessidade/possibilidade, ao contrário das 

verbas oriundas da suplementação de aposentadoria, que possuem índole 

contratual, estando sujeitas, portanto, à repetição.

7. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por 

força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, 

ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do 

benefi ciário e a vedação do enriquecimento sem causa.

8. Como as verbas previdenciárias complementares são de natureza alimentar 

e periódica, e para não haver o comprometimento da subsistência do devedor, 

tornando efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 

CF), deve ser observado, na execução, o limite mensal de desconto em folha de 

pagamento de 10% (dez por cento) da renda mensal do benefício previdenciário 

suplementar até a satisfação integral do crédito.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.555.853/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 10.11.2015, DJe 16.11.2015)
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Portanto, ao contrário do decidido, deve ser seguida a orientação fi rmada 

neste Tribunal, no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a tutela 

obriga o autor da ação a indenizar os valores despendidos pela parte contrária 

com o cumprimento da medida revogada.

Com efeito, assim como a execução provisória, também a antecipação 

de tutela é cumprida sob o risco e responsabilidade do requerente, o qual 

deve indenizar os prejuízos sofridos pelo réu se revogada a medida, como 

consequência da improcedência do pedido (CPC/1973, arts. 273, § 3º; 475-O, 

I e II e 811)

Observo que a parte que pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela 

o faz por intermédio de advogado e, portanto, sabe de sua precariedade e 

reversibilidade, visto que deferida após um juízo de cognição não exauriente, 

devendo-se sujeitar à devolução do que recebeu indevidamente.

Por fi m, em que pese terem os precedentes acima transcritos sido proferidos 

sob a temática de direito previdenciário, imperioso concluir que a ratio decidendi 

e a tese fi rmada amoldam-se perfeitamente ao caso ora em análise. Nesse 

sentido:

Processual Civil e Administrativo. Valores recebidos por decisão judicial 

precária posteriormente revogada. Devolução. Cabimento.

1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.384.418/SC, consolidou o entendimento 

de que é dever do titular de direito patrimonial devolver valores recebidos por 

força de tutela antecipada posteriormente revogada.

2. Essa orientação foi reafi rmada pela Primeira Seção no julgamento do Recurso 

Especial 1.401.560/MT pelo rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), Rel. 

Min. Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Ari Pargendler, julgamento em 

12.2.2014).

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1.593.120/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 05.05.2016, DJe 25.05.2016)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial reconhecer o 

direito da recorrente ao ressarcimento, nos próprios autos, das parcelas pagas a 

título de antecipação dos efeitos da tutela revogada.

É como voto.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 779-919, julho/setembro 2017 805

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Chamo a atenção para o fato de que, em 

casos como este, poderemos ter a situação de um tratamento médico muito 

dispendioso, assegurado à parte por meio de liminar posteriormente revogada. 

Vindo o segurado a falecer, depois a viúva, representando o espólio do falecido, 

será acionada para devolver, talvez, milhões de reais, deixando-se uma família 

na miséria. Considero importante que o tratamento médico foi coberto porque 

entendeu o Judiciário que havia fumus boni juris e periculum in mora naquela 

ocasião.

O precedente é grave e poderá ensejar violação ao devido processo legal, 

em dimensão substantiva.

É o mesmo raciocínio de verba de caráter alimentar que se discutiu na 

Segunda Seção, onde apresentei voto mostrando que a posição do egrégio 

Supremo Tribunal Federal ainda é aquela posição tradicional, que o STJ 

também tinha, de se assegurar a não repetição dos valores nos casos em que a 

parte recebe de boa-fé, em razão de decisão judicial.

Na questão previdenciária a natureza da verba percebida é alimentar. 

Trata-se de crédito alimentar, a pessoa já consumiu, não tem como devolver. 

Neste caso concreto, de seguro saúde, a natureza da verba é até existencial, 

porque se trata de sobreviver ou de morrer.

Senhora Presidente, sigo a jurisprudência tradicional, aquela em que 

baseei meu voto na Segunda Seção, de acordo também com o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, no sentido de entender como irrepetíveis verbas 

alimentares derivadas de concessão de liminar que, depois, venha a ser revogada. 

Em casos como estes, de verba alimentar, entendo irrepetível o valor percebido.

Nego provimento ao recurso especial, pedindo vênia à douta maioria.

RECURSO ESPECIAL N. 1.314.946-SP (2012/0055446-8)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Trevo Instituto Bandeirantes de Seguridade Social e outros



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

806

Advogados: Arnoldo Wald

Alexandre de Mendonça Wald e outro(s)

Marcus Vinicius Furtado Coêlho

Vicente de Paulo de Moura Viana

Recorrido: APATREVO Associação Civil dos Participantes Assistidos 

Pensionistas e Vinculados do Trevo IBSS

Advogados: José Roberto Pirajá Ramos Novaes e outro(s)

Márcio Kayatt

EMENTA

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Causa de pedir. 

Ilegalidade. Atos praticados pelos réus com base em regulamento. 

Prévia desconstituição. Desnecessidade. Pedidos declaratório e 

condenatório. Compatibilidade com os fundamentos jurídicos da 

inicial. Possibilidade jurídica dos pedidos. Interesse de agir. Teoria da 

Asserção. Recurso desprovido.

1. O regulamento não se sobrepõe à lei. Assentada a causa de 

pedir na ilegalidade do procedimento adotado pelos réus, não se faz 

necessária a prévia anulação de cláusula do regulamento do plano de 

previdência complementar para o eventual acolhimento dos pedidos 

declaratórios e condenatórios formulados na petição inicial.

2. As condições da ação, incluídos o interesse de agir e a 

possibilidade jurídica do pedido, são aferidas à luz das afi rmações 

deduzidas pelo autor da demanda na petição inicial, com a aplicação 

da denominada “Teoria da Asserção”.

3. No caso concreto, os pedidos formulados na petição inicial não 

revelam, a partir das alegações autorais e em um exame puramente 

abstrato, falta de interesse de agir ou impossibilidade jurídica.

4. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, 
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Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti (Presidente) votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 09 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 9.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se, na origem, de demanda 

ajuizada pela APATREVO Associação Civil dos Participantes Assistidos Pensionistas 

e Vinculados do Trevo IBSS, visando à condenação dos réus em obrigações de 

fazer, não fazer e pagar, bem assim a obter provimento declaratório conforme 

pedidos deduzidos na petição inicial (e-STJ, fl s. 51/53).

Afirma a autora que o Grupo Unibanco utilizou-se de superávit 

de plano de previdência instituído pelo extinto Banco Bandeirantes S.A. e 

operado pelo corréu Trevo IBSS para o custeio das contribuições devidas pela 

instituição fi nanceira, na qualidade de patrocinadora. Defende a ilegalidade 

desse procedimento, supostamente contrário à disposição do art. 20 da LC n. 

109/2001 (e, de igual modo, em desacordo com os preceitos dos arts. 46 da Lei 

n. 6.435/1977 e 34 do Decreto n. 81.240/1978, enquanto vigentes).

Objetiva, com a presente demanda, obstar a utilização desses recursos 

e a restituição dos valores que tenham sido indevidamente aproveitados pela 

patrocinadora, com o reconhecimento de que os seus associados têm o direito 

à integralidade do saldo da conta de participante, inclusive aos valores relativos 

ao superávit do plano e àqueles que forem restituídos pelos réus, calculados 

proporcionalmente aos saldos de suas contas de participação.

Após a citação dos réus e a apresentação de suas peças de defesa (e-STJ, 

fl s. 1.141/1.169 e 1.407/1.429), o magistrado de primeiro grau, acolhendo as 

preliminares suscitadas e por entender necessária a prévia desconstituição dos 

atos jurídicos que viabilizaram o procedimento impugnado (houve pedido com 

esse conteúdo, formulado na petição inicial da entidade autora, que todavia 

dele desistiu ulteriormente – e-STJ, fl . 796), julgou extinto o processo, sem a 

resolução do mérito, na forma prevista pelo art. 267, VI, do CPC/1973 (e-STJ, 

fl s. 1.782/1.793).
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As partes litigantes interpuseram apelações (e-STJ, fl s. 1.840/1.863 e 

1.869/1.885).

O recurso da autora-recorrida foi provido “para que, afastada a carência 

decretada, os autos retornem à Vara de Origem para a produção das provas que foram 

requeridas pelas partes, em especial a perícia contábil/atuarial (...)” (e-STJ, fl s. 

2.037/2.061).

O acórdão veio aos autos assim ementado (e-STJ, fl s. 2.039/2.040):

Apelação. Previdência Privada. Tem prevalecido nesta Colenda Câmara 

o entendimento de que as demandas pertinentes a previdência privada 

fechada, que são destinadas a empregados de determinada empresa ou grupo 

empresarial, relativas aos benefícios, são de competência da Justiça do Trabalho. 

Entretanto, no caso em análise predomina a lide na discussão societária e civil 

pertinente à cisão de plano de previdência após a incorporação de ações do 

Banco Bandeirantes pelo Unibanco, no ano de 2000. No aspecto civil analisa-se 

a legalidade de alterações do regulamento. Além disso, há precedentes do E. 

STF de que a competência relativa a previdência privada é da Justiça Comum, 

ante o previsto no parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição Federal. Quanto 

à matéria objeto de recurso, houve excessivo rigor por parte do Magistrado na 

questão processual, ante a desistência da parte em relação a um dos itens do 

pedido. É que os pedidos são perfeitamente claros, apesar da aludida desistência, 

decorrendo logicamente da matéria de direito e dos fatos alegados. De outro 

lado, não é o caso de aplicação do art. 515, § 3º do CPC, uma vez que se cuida de 

demanda extremamente complexa, envolvendo elevado montante pecuniário, 

impondo-se a produção de provas em primeira instância, para que as alegações 

sejam perfeitamente elucidadas. Recurso provido em parte.

Sobreveio o recurso especial dos réus (e-STJ, fls. 2.064/2.080), cuja 

admissibilidade foi denegada na origem. Interposto agravo de instrumento (Ag 

n. 1.405.002/SP), dei-lhe provimento para determinar a subida do especial.

Em suas razões recursais, os recorrentes apontam violação dos arts. 168, 

parágrafo único, do CC/2002 (correspondente ao art. 146, parágrafo único, do 

CC/1916) e 267, VI, do CPC/1973.

Argumentam que o reconhecimento da ilegalidade (e consequente 

nulidade) dos atos praticados pela patrocinadora pressupõe a preexistência de 

prova do vício afi rmado pela entidade interessada, que deve constar do próprio 

documento ou venha demonstrada por prova literal. No caso, a ocorrência 

dos fatos asseverados pela recorrida é controversa nos autos, dependendo de 

instrução processual para evidenciá-los, exigindo o ajuizamento de ação judicial 

específi ca para esse fi m.
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Contudo, o TJSP determinou o retorno dos autos à origem para a produção 

de prova dos elementos circunstanciais sobre os quais se amparam os pedidos, 

o que revela a inexistência de demonstração cabal dos fatos alegados na peça 

inicial e impede o reconhecimento da aventada nulidade, na medida em que 

o art. 168, parágrafo único, do CC/2002 só autoriza o que o juiz pronuncie de 

ofício as nulidades “quando (...) as encontrar provadas”.

Defendem, por outro lado, a necessária extinção do processo, sem 

a resolução do mérito, haja vista que a prévia desconstituição dos atos que 

ensejaram a utilização do “Fundo Programa Previdencial” para o pagamento 

da contribuição do patrocinador é pressuposto para a viabilidade do pedido 

condenatório, de modo que a ausência de pedido com esse conteúdo qualifi ca 

impossibilidade jurídica e a falta de interesse de agir, evidenciando carência de 

ação da entidade autora.

Contrarrazões às fl s. 2.126/2.151 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): A controvérsia jurídica 

deste recurso não avança sobre a complexa questão de fundo que é objeto desta 

ação. Com efeito, limitamo-nos aqui a aferir, na essência, se é pressuposto para 

o julgamento de mérito dos pedidos declaratórios e condenatórios formulados 

pela recorrida a prévia anulação ou mesmo a declaração de nulidade dos atos 

jurídicos que viabilizam o procedimento supostamente adotado pela recorrente 

– utilização de superávit de plano de previdência privada para o custeio das 

contribuições devidas pelo patrocinador.

Em que pese a substancial argumentação deduzida no recurso excepcional, 

a irresignação não merece prosperar.

De início, afasto as preliminares suscitadas pela recorrida em contrarrazões 

(e-STJ, fls. 2.126/2.151). O recurso excepcional contrapõe-se a todos 

os fundamentos da decisão recorrida, e a matéria federal nele ventilada foi 

objeto de análise pelo Tribunal local, não apenas no voto vencido. A discussão 

jurídica posta para exame desta Corte Superior independe, para sua solução, do 

revolvimento de material fático-probatório.

Passo ao exame do mérito recursal.
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Ao fundamento de ilegalidade dos atos praticados pela recorrente, a 

recorrida formulou na petição inicial os seguintes pedidos (e-STJ, fl s. 52/53):

a) Condenar o Grupo Unibanco e o Trevo IBSS a não se utilizarem do superávit 

do plano, notadamente o saldo do Fundo Programa Previdencial, para fazer 

frente a contribuição de patrocinador, declarando que este superávit não pode e 

tampouco podia ser utilizado para fazer frente à contribuição de patrocinador do 

Plano CD Trevo e do Plano de Previdência Unibanco - PPU;

b) Declarar que o superávit pré-existente à cisão do Plano CD Trevo, 

notadamente o saldo do Fundo Programa Previdencial, não pode benefi ciar os 

participantes que ingressaram no plano após a referida cisão;

c) Condenar o Grupo Unibanco e o Trevo IBSS, solidariamente, a restituir os 

valores do patrimônio do Plano CD Trevo e do Plano de Previdência Unibanco - 

PPU utilizados indevidamente para pagamento da contribuição do patrocinador, 

desde 2001, acrescidos de juros, de acordo com a taxa em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a contar do locupletamento; 

e

d) Condenar o Grupo Unibanco e o Trevo IBSS, solidariamente, a pagar as 

perdas e danos decorrentes da utilização indevida do patrimônio do Plano CD 

Trevo e do Plano de Previdência Unibanco - PPU, para pagamento da contribuição 

de patrocinador;

e) Anular a cláusula 6.6 do Regulamento do Plano de Previdência do Unibanco 

e respectiva aprovação do novo regulamento pela Secretaria de Previdência 

Complementar;

f ) Condenar o Trevo IBSS a creditar na “Conta de Participante” de cada um dos 

associados da autora, o superávit do plano, notadamente o saldo constante 

do Fundo Programa Previdencial, acrescido dos valores restituídos (pedidos 

“c” e “d” supra), na proporção existente entre a reserva matemática do plano e 

o saldo da “Conta de Participante”, levando-se em consideração o patrimônio 

e os participantes existentes nas datas em que as distribuições deveriam ter 

ocorrido, ou seja, 31 de dezembro de 2000 (data em que se tornou obrigatória 

a primeira revisão do plano) e 31 de dezembro de 2003 (data em que se tornou 

obrigatória a segunda revisão do plano), ou levando-se em conta outro critério/

data a ser estabelecido por esse MM Juízo. Nestes casos, o Trevo IBSS deverá ser 

também condenado a pagar diretamente a cada um dos associados da autora 

as perdas e danos decorrentes da não distribuição desse superávit no momento 

adequado, perdas e danos essas consubstanciadas na diferença entre o valor do 

benefício recebido e o valor do benefi cio que deveria ter sido pago a cada um 

dos associados, caso as distribuições do superávit tivessem sido realizadas, tudo 

acrescido de correção monetária e juros, de acordo com a taxa em vigor para a 

mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional;



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 779-919, julho/setembro 2017 811

g) ou, sucessivamente ao pedido “f”, declarar o direito de os associados da 

autora retirarem-se do Plano de Previdência Unibanco - PPU, garantindo-lhes, 

cumulativamente, direito à integralidade do saldo de “Conta do Participante” 

(contribuição de patrocinador e participante), ao superávit do plano, notadamente 

aos valores constantes do Fundo Programa Previdencial, acrescido dos valores 

restituidos (pedidos “c” e “d” supra), que deverá ser calculada na proporção entre o 

valor da conta de todos os participantes associados da autora, e o valor da conta 

de participantes. total do Plano de Previdência, Unibanco - PPU; e, ainda, à portar 

tais valores à outra entidade de previdência complementar de sua confi ança;

Muito embora não fosse destinatária de quaisquer desses pedidos, mas 

tão só pelo fato de que autorizou, por meio da antiga Secretaria de Previdência 

Complementar do Ministério da Previdência (cujas competências hoje estão a 

cargo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC), 

a União Federal foi incluída no polo passivo da demanda.

Por meio de sentença juntada às fl s. 788/792 (e-STJ), deu-se a exclusão 

do ente federal central, declinando-se a competência da Justiça Federal e 

ordenando-se a remessa dos autos ao Judiciário estadual.

A recorrida, então, desistiu do prazo para interpor recurso contra essa 

decisão e, outrossim, do pedido contido na letra “e” do rol inicial (e-STJ, fl . 796).

Segundo a tese jurídica desenvolvida pela recorrente, a desistência do pedido 

anulatório é fato relevante e inviabiliza o decreto de procedência da pretensão 

inicial e até mesmo qualifi ca a falta de interesse de agir e impossibilidade 

jurídica dos demais pedidos formulados pela autora. Isso porque “(...) sem a 

anulação dos atos jurídicos que autorizaram a prática impugnada na ação não é 

possível reconhecer a existência de ilícito” (e-STJ, fl . 2.068), não se fazendo possível, 

na espécie, a declaração de nulidade ex offi  cio pelo Judiciário.

Contudo, a prévia anulação de cláusula do regulamento do plano de 

previdência não se faz necessária para o eventual acolhimento dos demais 

pedidos formulados na petição inicial – aqui analisados exclusivamente de modo 

abstrato –, que buscam provimentos condenatórios e declaratórios no escopo de 

obstar o procedimento supostamente realizado pelo patrocinador do plano, ao 

fundamento de sua ilegalidade (e consequente nulidade, ex vi do preceito contido 

no art. 166, II, do CC/2002).

Deveras, a causa de pedir é apresentada pela recorrida com enfoque na 

incompatibilidade do procedimento – estivesse ele previsto ou não no regulamento 

do plano de previdência – com a norma legal que ordena a utilização do resultado 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

812

superavitário exclusivamente para, de modo sucessivo, (i) a constituição de 

reserva de contingência, que garanta o pagamento dos benefícios, até o limite de 

vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas, (ii) a constituição de 

reserva especial para a revisão do plano de benefícios e (iii) a revisão do plano de 

benefícios da entidade (art. 20, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da LC n. 109/2001).

A anulação (ou a declaração de nulidade) da previsão regulamentar que dá 

amparo à prática supostamente adotada pelos réus não é o objeto fundamental 

da demanda, tanto por isso que desse pedido a autora desistiu expressamente. A 

despeito da desistência, o argumento pela incompatibilidade do procedimento 

frente à norma legal que disciplina a utilização do superávit dos planos de 

previdência permanece hígido no campo dos fatos e fundamentos jurídicos 

apresentados com a petição inicial, e dá suporte aos provimentos condenatórios 

e declaratórios reivindicados no campo dos pedidos. Nesse sentido, faz-se 

oportuna a transcrição de assertiva que a recorrida faz à fl . 20 (e-STJ):

Com base nessa falaciosa premissa, alterou-se o Regulamento do Plano 

de Previdência Unibanco - PPU (doc. 14) para (i) majorar a contribuição do 

patrocinador 8 e (ii) permitir a utilização, pelo patrocinador, do superávit apurado 

pelo plano. Nada obstante a ilegalidade dessa alteração, que expressamente viola o 

artigo 20 da Lei Complementar n. 109/2001, ela jamais teria o condão de legitimar 

e/ou autorizar a utilização, pela patrocinadora, do superávit pré-existente à 

alteração do regulamento.

Esse mesmo silogismo é expressado às fl s. 26 e 27 (e-STJ):

Com efeito, como as entidades de previdência complementar não têm fi ns 

lucrativos, todo o resultado positivo é tido como superávit e deve ter. a destinação 

prevista em lei. Até 2001, as normas que tratavam da destinação do superávit 

eram o art. 46 da Lei n. 6.435/1977, e art. 34 do Decreto n. 81.240/1978. Com a 

edição da Lei Complementar n. 109/2001, tal assunto passou a ser tratado pelo 

artigo 20 da referida Lei.

Essas normas determinam o seguinte: O superávit deve ser utilizado para, a 

constituição de uma reserva de contingência e de uma reserva especial. Caso a 

reserva especial continue a existir por 3 exercícios, ela deve ser obrigatoriamente 

distribuída em favor dos participantes do plano de previdência. Sobre esse 

ponto, que é primordial à compreensão da controvérsia, foi destinado capítulo 

específi co.

Caso a entidade tenha défi cit, a lei prevê que o mesmo seja equacionado pelo 

patrocinador e participantes (art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001).

É importante ressaltar que benefícios estruturados na modalidade de 

contribuição defi nida não estão sujeitos a registrar défi cits pois são calculados 
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em razão do montante efetivamente acumulado na Conta do Participante: caso 

se acumule menos recursos que o previsto, o benefício a ser auferido será menor.

Além de observar as determinações legais, os administradores de entidade de 

previdência complementar devem respeitar as regras previstas no estatuto e no 

regulamento do plano, para tratar o superávit e/ou o défi cit da entidade.

Ou seja, caso o regulamento do plano e/ou estatuto da entidade estabeleçam 

a destinação ou imponham limites à utilização do superávit auferido, desde que 

sejam compatíveis com a regra legal, tal destinação e/ou limitação devem ser 

observados por ocasião da destinação do superávit.

Uma das exigências impostas pelo legislador com o fito de proteger o 

patrimônio dos planos de previdência, se constitui na obrigatoriedade de a 

entidade de previdência ter personalidade jurídica própria, ou seja, ser pessoa 

jurídica completamente autônoma e independente de sua(s) patrocinadora(s).

A inexistência de pedido expresso para anular ou declarar a nulidade da 

cláusula regulamentar tão só fará com que eventual conclusão nesse sentido, 

pelo Judiciário, não se sujeite aos efeitos da coisa julgada, segundo os ditames 

do art. 504, I, do CPC/2015 (ressalvada a hipótese do art. 503, § 1º, do novel 

diploma processual, se atendidos os requisitos de seus incisos I, II e III, e se não 

incidir a vedação do § 2º).

A aventada ilegalidade apontada pela recorrida e possível nulidade da 

modifi cação operada no item 6.6 do regulamento do plano de previdência, 

dessarte, vai corresponder, em um julgamento de mérito da causa, à motivação 

que o magistrado deve explicitar para acolher ou rejeitar a pretensão inicial. É 

esse o reconhecimento incidental a que se reporta o acórdão recorrido (e-STJ, 

fl . 2.060).

Cite-se, como exemplo, que o acolhimento de um pedido de repetição 

do indébito prescinde de requerimento específi co para declarar o pagamento 

indevido ou a ilegalidade de uma determinada cobrança, senão apenas a 

afi rmação dessa condição no campo da causa de pedir. A circunstância que 

qualifica o indébito, portanto, pode ser reconhecida incidentalmente pelo 

magistrado, sem a necessidade de o autor requerer sua declaração.

Não por outro motivo que a jurisprudência do STJ é assente em admitir 

o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade de um determinado 

dispositivo legal (observada a regra da reserva de plenário – art. 97 da CF/1988), 

sem prejuízo da competência exclusiva da Suprema Corte para examinar, na 

instância excepcional, o pedido principal com esse conteúdo, em controle difuso 

ou concentrado. Nesse sentido:
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Processual Civil e Administrativo. Ação civil pública. Gratuidade de ensino. 

Legitimidade do Ministério Público e do Município. Sentença motivada. 

Descabimento de anulação. Declaração incidental de inconstitucionalidade. 

Possibilidade. Origem dos recursos fi nanceiros para manutenção de fundação 

pública. Inversão do ônus da prova.

(...)

3. É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação civil pública, 

de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia 

constitucional não fi gure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento 

ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em 

torno da tutela do interesse público.

(...)

5. Recursos especiais improvidos.

(REsp 437.277/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

07.10.2004, DJ 13.12.2004, p. 280)

Nesta ação, como antes referido, a recorrida defende que a prática adotada 

pelos réus viola o art. 20 da LC n. 109/2001 (e-STJ, fl . 20). É um argumento 

que se apresenta, em tese, sufi ciente para assentar a ilegalidade do procedimento 

– e sua consequente nulidade, à luz do art. 166 do CC/2002 –, conferindo 

embasamento aos pedidos declaratórios e condenatórios.

E o argumento não se apresenta isolado, cabe ressaltar, sobretudo ante a 

narrativa de diversos outros fatos e fundamentos jurídicos apresentados pela 

autora (dentre os quais, ressalte-se, a irretroatividade das modifi cações operadas 

no regulamento, a teor do que dispõe o art. 17 da LC n. 109/2001, conforme 

argumentação que desenvolve a partir da fl . 37), que podem ou não autorizar, 

a depender do julgamento que será realizado pelas instâncias ordinárias, o 

acolhimento do pedido inicial, segundo a aplicação do brocardo da mihi factum, 

dabo tibi jus.

Essas possíveis ilegalidades, como consabido, não são suplantadas ou 

convalidadas pelo fato de que os atos praticados pelas entidades rés têm como 

suporte jurídico a previsão em cláusula do regulamento do plano de previdência 

(item 6.6), modifi cada sob autorização do órgão regulador do Governo Federal. 

Efetivamente, pois “a validade dos atos normativos secundários (entre os quais 

fi gura o decreto regulamentador) pressupõe a estrita observância dos limites impostos 

pelos atos normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções 

internacionais, etc.) (...)” (RMS 21.942/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em 15.02.2011, DJe 13.04.2011).
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A anulação do regulamento não é condição, portanto, para que o Judiciário 

reconheça sua ilegalidade e examine os pedidos deduzidos pela entidade autora.

Cabe ainda lembrar que mesmo o exercício de um direito (como, por 

exemplo, a adoção de prática nos estritos termos de previsão contida em 

regulamento do plano de previdência) pode, eventualmente, qualifi car abuso 

e ensejar responsabilidade civil, à vista do que dispõe o art. 187 do Código 

Civil vigente. Ou seja, ainda que não se cogite de declarar a nulidade do 

dispositivo regulamentar, uma determinada forma de aplicá-lo pode ensejar o 

reconhecimento da prática de ato ilícito.

De tal sorte que não é importante a assertiva de que a previsão regulamentar 

subsistiria, à míngua de pedido expresso para anulá-la ou declarar sua nulidade. 

Com efeito, estando a causa de pedir assentada na ilegalidade do procedimento, 

é a partir daí que o magistrado deve analisar a pretensão inicial, inclusive para 

efeito de decidir sobre a presença (ou não) das condições da ação.

Por sua vez, a disposição contida no art. 168, parágrafo único, do 

CC/2002, no sentido de que o magistrado pode conhecer das nulidades quando 

as encontrar provadas não impõe conclusão no sentido de que é defesa a 

produção dessa prova durante o iter processual. Não se há de exigir prova pré-

constituída daquilo que foi narrado pela entidade autora, sobretudo ante a 

complexidade das questões que são objeto de controvérsia. Este processo, vale 

dizer, foi interrompido antes mesmo de se inaugurar a fase instrutória, o que 

impediu o TJSP de aplicar a regra do art. 515, § 3º, do CPC/1973. Após a 

instrução do feito determinada pela Corte estadual, portanto, é possível que o 

julgador encontre cabalmente demonstrados os fatos que porventura resultem 

na invalidade da previsão regulamentar, podendo reconhecer, inclusive ex offi  cio, 

sua nulidade.

Sem embargo, o que se tem de concreto no caso presente é que o TJSP 

não declarou a nulidade do item 6.6 do regulamento do plano de benefícios do 

corréu Trevo, mas apenas determinou o retorno dos autos à origem para que, 

superada a carência de ação decretada pelo Juiz de primeiro grau, dê-se início 

à fase instrutória do processo. É esse o provimento jurisdicional proferido pela 

Corte local. Nada mais.

Afasto, por todos esses motivos, a cogitada violação do art. 168, parágrafo 

único, do CC/2002.

De outro lado, o exame das condições da ação dá-se em abstrato, segundo as 

assertivas da parte autora em sua petição inicial (Teoria da Asserção). In casu, não 
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se traduzem fl agrantemente impossíveis, quando cotejados com o ordenamento 

jurídico pátrio, os pedidos declaratórios e condenatórios formulados pela autora 

da ação. Ainda que se admitisse a necessária desconstituição prévia dos atos 

que autorizam o procedimento contestado, seria essa questão de mérito no 

julgamento da causa. É assim a jurisprudência desta Casa:

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Família. Ação declaratória 

de maternidade socioafetiva. Instâncias ordinárias que extinguiram o feito, sem 

resolução do mérito, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido. 

Insurgência recursal da autora. Condições da ação. Teoria da Asserção. Pedido que 

não encontra vedação no ordenamento pátrio. Possibilidade jurídica verifi cada 

em tese. Recurso especial provido.

(...)

1.1. No exame das condições da ação, considera-se juridicamente impossível 

o pedido, quando este for manifestamente inadmissível, em abstrato, pelo 

ordenamento jurídico. Para se falar em impossibilidade jurídica do pedido, como 

condição da ação, deve haver vedação legal expressa ao pleito da autora.

(...)

(REsp 1.291.357/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

20.10.2015, DJe 26.10.2015)

Processual Civil. Recurso especial. Ação declaratória de inexigibilidade de 

obrigações. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. 

Não ocorrência. Violação do art. 458 do CPC. Inocorrência. Prequestionamento. 

Ausência. Súmula 211/STJ. Pedido. Interpretação lógico-sistemática. Causa de 

pedir. Exceção de contrato não cumprido. Possibilidade jurídica do pedido. 

Aplicação do direito à espécie.

(...)

6. A formulação de pedido que objetiva tutela jurisdicional assegurada, em tese, 

pelo ordenamento jurídico em razão dos fatos narrados pela parte na petição inicial, 

em razão da adoção da teoria da asserção, resulta em possibilidade jurídica do 

pedido.

(...)

(REsp 1.331.115/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

19.11.2013, DJe 22.04.2014)

Direito Administrativo e Processual Civil. Demarcação de terras indígenas. 

Ausência de violação do art. 535 do CPC. Ato administrativo discricionário. Teoria 

da Asserção. Necessidade de análise do caso concreto para aferir o grau de 

discricionariedade conferido ao administrador público. Possibilidade jurídica do 

pedido.
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(...)

2. Nos termos da teoria da asserção, o momento de verifi cação das condições 

da ação se dá no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou 

seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento.

3. Para que se reconheça a impossibilidade jurídica do pedido, é preciso que o 

julgador, no primeiro olhar, perceba que o petitum jamais poderá ser atendido, 

independentemente do fato e das circunstâncias do caso concreto.

(...)

7. Em face da teoria da asserção no exame das condições da ação e da 

necessidade de dilação probatória para a análise dos fatos que circundam o 

caso concreto, a ação que visa a um controle de atividade discricionária da 

administração pública não contém pedido juridicamente impossível.

8. A infl uência que uma decisão liminar concedida em processo conexo pode 

gerar no caso dos autos pode recair sobre o julgamento do mérito da causa, mas 

em nada modifi ca a presença das condições da ação quando do oferecimento da 

petição inicial.

Recurso especial improvido.

(REsp 879.188/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 21.05.2009, DJe 02.06.2009)

À luz da causa de pedir apresentada na peça inicial, o magistrado 

julgará procedentes ou improcedentes os pedidos formulados pela recorrida 

(condenação em obrigação de fazer, de não fazer e declaração), que em um 

exame puramente abstrato não revelam impossibilidade jurídica ou falta de 

interesse de agir.

Destaco que o presente recurso versa sobre atos judiciais proferidos na 

vigência do sistema processual anterior. No novo CPC, a possibilidade jurídica 

foi abolida como elemento de condição da ação, de modo que agora é sempre 

resolvida no julgamento de mérito.

Tampouco inexistente o interesse processual da autora – que se examina 

a partir da avaliação sobre os elementos necessidade, utilidade e adequação. 

A pretensão deduzida pela entidade associativa afi gura-se, ao menos neste 

momento de exame superfi cial, necessária, útil e adequada para obstar, sanar e 

reparar os alegados danos que lhe teriam sido (e, possivelmente, ainda podem vir 

a ser) causados ante a prática que se afi rma adotada pelos réus.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, também quero 

cumprimentar os ilustres advogados pela qualidade das sustentações produzidas 

e o nobre Relator pelo ilustrado voto que nos apresenta. Também compreendo 

que a prova pericial irá identifi car o que efetivamente ocorreu, inclusive a 

existência do suposto superávit, e, em função da utilização que se tenha dado a 

esses valores, é que o órgão do Judiciário deverá apreciar a legislação de regência 

para verifi cação acerca da correção ou da ilegalidade do procedimento adotado 

na utilização desses recursos, e só então se terá a procedência, ou não, da ação. 

De modo que acompanho também o nobre Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.343.313-SC (2011/0215172-0)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Relator para o acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Master Fomento Mercantil Ltda

Advogados: Antonio Carlos Goedert e outro(s) - SC012076

Diogo João da Luz e outro(s) - SC028319

Recorrido: José Cleber Battisti

Advogado: Tony Luiz Ramos - SC015007

EMENTA

Civil e Processual Civil.  Factoring.  Compra e venda em 

prestações. Cessão do contrato. Anuência do devedor. Legitimidade 

passiva da cessionária. Reexame de cláusulas contratuais. Inviabilidade. 

Súmula n. 5/STJ. Recurso desprovido.

1. Se a empresa de factoring fi gura como cessionária dos direitos e 

obrigações estabelecidos em contrato de compra e venda em prestações, 

de cuja cessão foi regularmente cientifi cado o devedor, é legítima para 

responder a demanda que visa à revisão das condições contratuais.
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2. O recurso especial não comporta a interpretação de cláusulas 

contratuais ou o exame de questões cuja solução exija o revolvimento 

de elementos fático-probatórios dos autos, a teor do que dispõem as 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, 

desprovido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Marco 

Buzzi conhecendo em parte do recurso especial e, nesta parte, negando-lhe 

provimento, acompanhando a divergência, e o voto da Ministra Maria Isabel 

Gallotti no mesmo sentido, a Quarta Turma, por maioria, conheceu em parte 

do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto 

divergente do Ministro Antonio Carlos Ferreira que lavrará o acórdão.

Vencido o relator, que dava provimento ao recurso especial. Votaram com 

o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti 

(Presidente) e o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília (DF), 1º de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator p/ Acórdão

DJe 1º.8.2017

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. José Cleber Battisti ajuizou 

demanda em face de Master Fomento Mercantil Ltda, sustentando que o 

contrato de mútuo que assinou deve se adequar à vedação ao anatocismo e 

aos parâmetros dos arts. 406 e 591 do CC/2002, 1.062 do CC/1916, 1º do 

Decreto n. 22.626/1933 e 161 do CTN. Aduz que o contrato se mostra oneroso, 

implicando juros superiores a 12% ao ano, devendo ser julgado procedente o 

pedido, para revisar o pacto que objetivou a compra e venda da motocicleta 

Honda CG 125 Titan, placa MBK9202, fi rmado com a sociedade empresária 

JG Motos Ltda ME.
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O Juízo da Vara Única da Comarca de São João Batista julgou parcialmente 

procedentes os pedidos.

Interpôs a ré apelação para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que 

negou provimento ao recurso, em decisão assim ementada:

Revisional. Contrato de fi nanciamento de veículo. Acolhimento parcial. Agravo 

retido. Não conhecimento. Inépcia da petição inicial. Impossibilidade jurídica 

do pedido. Ilegitimidade passiva. Preliminares afastadas. Empresa de Fomento 

Mercantil. Cessão de Direitos. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. 

Juros remuneratórios. Ausência de pactuação. Limitação legal. Litigância de má-fé 

da faturizadora. Descaracterização.

O agravo retido não é conhecido quando a parte não requerer expressamente 

no apelo o exame do recurso.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de cunho 

adesivo, quando presentes cláusulas que oneram em demasia o consumidor.

Juros remuneratórios, quando ausente pactuação, ficam limitados ao 

parâmetro legal.

A litigância de má-fé, no caso concreto, inocorre, pois ausente intento 

procrastinatório na interposição do apelo.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio recurso especial da factoring demandada, com fundamento no 

artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando 

omissão, divergência jurisprudencial e violação aos arts. 421, 422 e 425 do CC; e 

128, 267, 295, 329 e 535 do CPC/1973.

Esclarece que pretende ver reformado o acórdão recorrido para julgar 

extinto o processo, em vista de sua ilegitimidade passiva e de ausência de 

pactuação de contrato de mútuo ou relação comercial entre as partes litigantes.

Obtempera que, se o recorrido deseja revisar os valores que pagou por 

decorrência do contrato de compra e venda, deve acionar a sociedade empresária 

JG Motos Ltda ME, que foi com quem celebrou contrato, estipulando condições 

de preço, prazo e taxas.

Expõe que o contrato colacionado aos autos pelo recorrido diz respeito a 

compra e venda de motocicleta, a envolver o recorrido e a sociedade empresária 

JG Motos Ltda ME, e a Corte local reconhece incorretamente a incidência do 

CDC e a existência de fi nanciamento, remunerado por juros, todavia factorings 

não cobram juros, mas sim “fator de compra” dos faturizados.
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Pondera que jamais fi rmou contrato de mútuo com o recorrido, e que, no 

negócio realizado com a sociedade empresária JG Motos, há uma operação de 

faturização.

Aduz que o factoring se caracteriza pela aquisição de créditos de uma 

empresa pela sociedade empresária faturizadora, todavia, a Corte local, 

equivocadamente, entendeu que a hipótese caracteriza um verdadeiro contrato 

de fi nanciamento entre os litigantes.

Argumenta que o contrato de factoring é de risco e o seu valor deve prever a 

inadimplência, bem como despesas para eventual cobrança judicial, e que, como 

qualquer operação mercantil, é oneroso, sendo incongruente afi rmar que o fator 

mensal do valor amortizado são juros capitalizados, acrescidos de comissão de 

permanência.

Assegura que não se está a tratar de compra e venda de ativos fi nanceiros, 

não se aplicando as regras do CDC, e que o contrato fi rmado, além de ter sido 

celebrado pela faturizada, prevê, em caso de inadimplência, na cláusula 19, multa 

de 2%, juros de mora e atualização monetária à taxa de mercado praticada.

Afi rma ser incorreta a multa arbitrada, pois opôs embargos de declaração 

com o fi to de prequestionamento.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

Dei provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 45.849/SC, para 

determinar sua conversão no presente recurso especial.

É o relatório.

2. Não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, 

quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.

Logo, não há falar em violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil 

de 1973, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, 

afi gurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e os 

fundamentos expendidos pelas partes.

Note-se:

Processual Civil. Recurso especial. Art. 535 do CPC. Violação. Inocorrência. 

Prequestionamento implícito. Fato novo. Matéria fática. Súmula 7 do STJ.

1. “Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso 

especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos 

nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito 
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da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte” (AgRg no REsp 

1.039.457/RS, 3ª Turma, Min. Sindei Beneti, DJe de 23.09.2008).

2. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre o tema, 

entendendo, no entanto, não haver qualquer fato novo a ensejar a modifi cação 

do julgado. Não se deve confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos 

interesses da parte.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.047.725/SP, 

Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), 

Quarta Turma, julgado em 28.10.2008, DJe 10.11.2008)

3. A principal questão controvertida consiste em saber se, em contrato de 

compra e venda de bem, em que há menção unilateral à faturização e cessão do 

crédito dela decorrente, sem participação da empresa faturizadora, é possível 

o ajuizamento de ação vindicando a revisão contratual em face apenas do 

escritório de factoring.

Para melhor compreensão da controvérsia, anotam-se trechos da sentença:

O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a matéria em 

questionamento é essencialmente de direito (art. 330, I, do Código de Processo 

Civil), sendo totalmente dispensável a dilação probatória [...].

[...]

Afi rma a acionada que a petição inicial não traz qualquer conclusão lógica, 

uma vez que o autor não menciona que a motocicleta foi adquirida da empresa JG 

Motos Ltda. ME., igualmente não fazendo referência às condições de pagamento, 

preço e outras avenças.

Alega ser parte ilegítima para fi gurar no polo passivo da demanda, eis que é 

empresa de atividade de factoring, que tem como objeto social a compra e venda 

de títulos de crédito, não tendo fi rmado contrato de mútuo com o (a) acionante, 

nem as cláusulas que este sustenta serem ilegais.

Para melhor apreciar o feito, necessário tecer algumas considerações a respeito 

da relação jurídica havida entre as partes.

O acionante, com o intuito de adquirir uma motocicleta, dirigiu-se ao 

estabelecimento comercial de J.G. Motos Ltda. Me. e comprou o veículo descrito 

no contrato de fl . 10.

Para saldar a dívida, fi rmou o contrato de compra e venda com reserva de domínio 

com J.G. Motos Ltda. Me., fi gurando esta última como vendedora do supracitado 

bem. A ora demandada, por sua vez, participa no contrato na suposta condição de 

faturizadora da operação (de factoring) havida (fl . 10, quadro VI).
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Verifi ca-se que se trata de contrato de compra e venda com reserva de domínio, 

em que o vendedor (J.G. Motos Ltda. me.) reservou-se o domínio do bem, detendo o 

comprador (demandante) o direito de posse da motocicleta até o efetivo pagamento.

Denota-se, entretanto, que todos os direitos de crédito são exclusivos do 

faturizador, ou seja, se as parcelas assumidas no contrato não forem adimplidas pelo 

comprador, a faturizadora é quem poderá exigir a restituição do veículo (fl . 10, item 

“2” do campo “Leia com atenção antes de assinar”).

Na Cláusula 11 do pacto (fl . 11) consta expressamente que o comprador reconhece 

que fi cará devedor de todas obrigações do contrato para com a faturizadora, bem 

ainda que a esta (cláusula 12) é reservado o direito de domínio do veículo até a total 

liquidação do preço.

[...]

Ora, não é difícil perceber que, além da operação de fomento efetivamente havida 

entre vendedor e faturizadora, nos moldes das regras suso mencionadas, há também 

operação típica de mútuo bancário, que além do deságio do valor inicial do título 

havido com a operação de factoring entre o vendedor do bem e faturizador existe 

ainda operação de crédito em que a empresa de fomento concede ao comprador 

determinada quantia (que já sofre o deságio para o vendedor), incidindo sobre ela 

inúmeros encargos fi nanceiros.

Depreende-se do contrato de fl . 10, quadro V - Dados da Compra, que o valor 

de R$ 3.754,00 foi fi nanciado em 24 parcelas de R$ 244,95, totalizando o valor da 

operação de factoring R$ 5.878,80. Assim, não bastasse o desconto da quantia 

quando de sua aquisição pela empresa de fomento, houve ainda um acréscimo 

no valor do título primitivo, o que configura, de fato, contrato de mútuo, que, 

consoante ensinamentos de Sergio Carlo Covello, “é o contrato pelo qual o banco 

(prestamista) entrega certa soma pecuniária ao cliente (prestário), o qual, 

por sua vez, se obriga a restituí-la, no prazo avençado, no mesmo gênero, 

quantidade e qualidade, acrescia de juros e comissões, conforme prévia 

estipulação” (Contratos Bancários, 3. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária 

de Direito, 1999, p. 157).

De fato, a construção apresentada, pois, é engenhosa.

[...]

Nesse contexto, não é recomendado que na tarefa nem sempre fácil 

de interpretação de um contrato prepondere a nomenclatura do negócio 

entabulado para caracterizar a existência de uma relação jurídica. Na realidade, 

pouco importa o nome que se atribui àquela ou a esta situação.

[...]

Havendo, portanto, de fato, no caso averiguado contrato típico de mútuo 

bancário entre o autor e a ré, é esta parte legitimada para fi gurar no pólo passivo 

da presente demanda.
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[...]

Ademais, da leitura do contrato se podem extrair informações sufi cientes à 

análise do pleito, não confi gurando, por isso, a inépcia da peça inaugural, já que 

preenchidos os requisitos do art. 292 do CPC.

[...]

Conforme anteriormente considerado, do contrato se extrai que o autor pagou 

pela motocicleta o valor de R$ 3.754,00, que parcelou em 24 meses consecutivos 

de R$ 244,95. Ao fi nal, seus pagamentos totalizaram a quantia de R$ 5.878,80.

[...]

Ora, não pode agora a acionada, por falta de previsão das cláusulas ajustadas, 

ônus este que lhe competia realizar, inclusive em decorrência do princípio da 

adequada informação ao consumidor, valer-se de sua própria negligência.

[...]

Dadas as peculiaridades do contrato entabulado, não existe possibilidade de 

averiguação, pelo consumidor, dos encargos contratados. Neste ponto reside o cerne 

da responsabilidade da ré, que não está autorizada a cobrar por serviço sem a sua 

devida especifi cação.

Concluindo a ré, ao deixar de informar no contrato as especifi cações do crédito 

concedido e seus respectivos encargos, infringiu diretamente o disposto no 

artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser 

responsabilizada.

[...]

Visando afastar a incidência das normas do CC ao caso, a acionada suscita que 

a relação existente nos autos é típica da atividade de factoring, não tendo havido 

concessão de crédito ao autor, mas apenas adquirido de forma onerosa e com 

deságio os créditos ou títulos de crédito oriundos da atividade comercial dos seus 

contratantes, o que não confi gura, portanto, relação de consumo entre as partes 

litigantes.

[...]

Tratando-se de empresa de fomento mercantil, está plenamente caracterizada 

a existência de uma relação jurídica de consumo na qual a acionada fi gura como 

fornecedora na modalidade de prestadora de serviço, aplicando-se, destarte, as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Na hipótese em tela, denota-se do contrato entabulado que não houve 

especifi cação da taxa de juros contratada pelas partes. (Grifos)

O acórdão recorrido, por seu turno, dispôs:
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O recorrente, ainda em preliminar, questionou a impossibilidade jurídica 

do pedido e sustentou ser parte ilegítima para fi gurar no polo passivo, pois o 

contrato de fi nanciamento teria sido entabulado com outra empresa.

No presente caso, o financiamento foi realizado entre o consumidor e a 

empresa JG Motos Ltda. ME, a qual, no mesmo instrumento, transferiu o crédito 

para o apelante:

10. Em decorrência do disposto na cláusula precedente a vendedora 

cede à faturizadora todos os direitos e títulos em garantia.

11. O comprador reconhece desde já que, face à autorização contida na 

cláusula 8ª, fi cará devedor de todas as obrigações deste contrato para com 

a faturizadora.

Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes deste 

contrato, declaram e reconhecem as partes que a presente operação é 

realizada com pacto de reserva de domínio, instituído e aceito pelas partes, 

fi cando reservado à facturizadora o domínio e propriedade do veículo até a 

liquidação total do preço, restando o comprador na posse precária do bem 

(fl . 10-verso).

Desta forma, estando pactuada a transferência dos direitos de crédito sobre o 

contrato fi rmado pelo consumidor à empresa de fomento mercantil, não há que 

se falar em ilegitimidade passiva. Neste diapasão, precedente desta Corte:

[...]

A demanda buscou expurgar cláusulas reputadas abusivas do contrato de 

fi nanciamento fi rmado pelas partes.

[...]

Em que pese não se tratar de instituição fi nanceira, o contrato celebrado entre 

o apelado e a empresa JG Motos Ltda. ME, posteriormente cedido à apelante foi de 

cunho adesivo. Com efeito, nos ajustes desta natureza, ocorre inegável situação 

de vulnerabilidade, pois o aderente tem pouca ou nenhuma possibilidade 

de modifi car as cláusulas apresentadas no contrato padronizado. Neste caso, 

perfeitamente cabível a revisão contratual, com a relativização do princípio da 

força obrigatória dos contratos (artigos 6º, inciso V, 51 e 52 do Código de Defesa 

do Consumidor). Em vista disso, a insurgência não é acolhida neste tema.

O apelante investiu contra a decisão que limitou os juros remuneratórios 

em 12% ao ano, ao argumento de que os valores cobrados equivaleriam à taxa 

de deságio, não se confundindo com juros. O consumidor defendeu a solução 

adotada na origem, pois aplicável a Lei de Usura às empresas de factoring.

No tocante aos contratos de fomento mercantil, a faturizadora realiza 

cobrança da taxa de deságio pela atividade exercida, que compreende não só 

a remuneração pelo serviço, mas também o risco da operação e seus custos. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

826

Todavia, no caso em comento, o pacto entabulado entre a empresa JG Motos 

Ltda. ME e o consumidor, com cessão de direitos ao apelante, é contrato de 

fi nanciamento, remunerado por juros.

No presente caso, nem a empresa vendedora JG Motos Ltda ME nem a 

faturizadora integram o Sistema Financeiro Nacional (artigo 17, Lei n. 4.595/1964). 

Consequentemente, não poderiam cobrar juros remuneratórios acima do 

patamar legal, fi cando adstritas ao disposto no Decreto n. 22.626/1933. Neste 

diapasão, há entendimento da Corte de Uniformização:

Tratando-se de empresa que opera no ramo de factoring, não integrante do 

Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros deve obedecer à limitação prevista 

no art. 1o do Decreto n. 22.626, de 7.4.1933. (Recurso Especial n. 489.658 - RS, 

Relator Ministro Barros Monteiro, j. em 5.5.2005).

[...]

Destarte, não prospera o inconformismo neste ponto.

Quanto à capitalização, comissão de permanência e juros moratórios, 

a sentença afastou a cobrança dos dois primeiros encargos, por ausência de 

pactuação e limitou os juros de mora em 1% ao mês.

[...]

No caso concreto, não havendo ajuste expresso ou cobrança dos encargos, 

a sentença que os afastou não trará qualquer prejuízo ao apelante. Assim, o 

inconformismo carece de interesse recursal. Logo, não conheço do recurso nestes 

temas. (Grifos)

4. Para logo, cumpre observar que a exploração de atividade empresarial 

demanda que o empresário combine os fatores de produção - constituídos 

pelo capital, insumos, mão de obra e tecnologia -, contraindo e executando 

obrigações nascidas principalmente de contratos. (COELHO, Fabio Ulhoa. 

Manual de direito comercial. 14 ed. São Paulo: Saraiva,2003, p. 413)

Nesse diapasão, em conferência realizada na Faculdade de Direito da 

Unicamp, por ocasião da III Semana Campineira de Estudos Jurídicos, Oscar 

Barreto Filho ponderou que “[o] crédito, hoje em dia, é um pressuposto 

necessário da atividade econômica. Não se discute que é graças ao crédito que 

os comerciantes, industriais, agricultores e transportadores conseguem imprimir 

a seus negócios o volume exigido pela intensidade da vida atual”. (BARRETO 

FILHO, Oscar. O crédito no direito. p. 207 e 208)

Dessarte, as empresas, sobretudo as pequenas e médias, recorrem com 

frequência ao fomento mercantil, por ser “técnico-financeira e de gestão 

comercial” de grande valia para que obtenham capital de giro (PAES, Paulo 
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Roberto Tavares. Obrigações e contratos mercantis. Rio de Janeiro: Revista Forense, 

1999, p. 337).

O contrato de factoring - no direito comparado, também comum à maioria 

dos países - não tem disciplinamento sistematizado em legislação específi ca, não 

sendo também conferido tratamento a tal pacto no diploma civil.

Embora o contrato de fomento mercantil não se encontre sistematizado 

na legislação pátria, percebem-se algumas referências em normas esparsas, 

merecendo relevo o disposto no art. 15, III, “d”, da Lei n. 9.249/1995, que dispõe 

que factoring é “a prestação contínua e cumulativa de assessoria mercadológica 

e creditícia, de seleção de riscos, de gestão de crédito, de acompanhamento de 

contas a receber e de outros serviços, conjugada com a aquisição de créditos de 

empresas resultantes de suas vendas mercantis ou de prestação de serviços, realizadas 

a prazo”.

O dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada 

mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta 

auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, 

de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos 

descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 

34 e 35 da Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei n. 12.973, 

de 2014) (Vigência)

[...]

III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória n. 

232, de 2004)

[...]

d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, 

mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a 

pagar e a receber, compra de direitos creditório resultantes de vendas mercantis a 

prazo ou de prestação de serviços (factoring).

Luiz Lemos Leite, por seu turno, em obra de referência acerca do tema, 

leciona que é “um mecanismo de gestão comercial que expande os ativos; 

aumenta as vendas; aumenta a produtividade da empresa-cliente porque elimina 

o seu endividamento e reduz os seus custos; transforma vendas a prazo em vendas 

a vista; a empresa passa a ter caixa (dinheiro “vivo”) sem fazer dívidas”; mas não 

é operação de crédito, constituindo essa alienação, venda ou cessão de créditos 

mercantis entre duas empresas, uma venda mercantil. “O que efetivamente deve 
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ocorrer nas operações das sociedades de fomento mercantil não é mútuo (fi nanciamento, 

desconto ou adiantamento de recursos), mas uma venda e compra de créditos (direitos), 

por um preço pactuado entre as partes. Pelo endosso opera-se a alienação desses direitos 

de obrigações ou de créditos (coisas móveis), representados por títulos de crédito”. 

(LEITE, Luiz Lemos. Factoring no Brasil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 221-

224)

É bastante elucidativa a lição de Waldirio Bulgarelli:

O factoring insere-se entre as novas técnicas utilizadas modernamente na 

atividade econômica. Enquanto o leasing e o franchising, por exemplo, dizem 

respeito a técnicas de comercialização, já o factoring liga-se à necessidade de 

reposição do capital de giro nas empresas, geralmente nas pequenas e médias. 

Bastante assemelhada ao desconto bancário, a operação de factoring repousa na 

sua substância, numa mobilização dos créditos de uma empresa; necessitando de 

recursos, a empresa negocia os seus créditos cedendo-os à outra, que se incumbe 

de cobrá-los, adiantando-lhe o valor desses créditos (conventional factoring) ou 

pagando-os no vencimento (maturity factoring); obriga-se contudo a pagá-los 

mesmo em caso de inadimplemento por parte do devedor da empresa. Singelamente 

pode-se falar em venda do faturamento de uma empresa à outra, que se incumbe 

de cobrá-lo, recebendo em pagamento uma comissão [...].

[...]

Pode-se, pois, classificar o contrato de factoring como contrato bilateral, 

consensual, comutativo, oneroso, de execução continuada, intuitu personae, 

interempresarial e atípico. (BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 13 ed. São 

Paulo: Atlas, 2000, ps. 541-546)

Em recente precedente da Primeira Seção, EREsp 1.236.002/ES, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, aquele Colegiado pacificou o 

entendimento de que os escritórios de factoring não precisam ser registrados 

nos conselhos regionais de administração, pois suas atividades são de natureza 

eminentemente mercantil, já que não envolvem gestões estratégicas, técnicas e 

programas de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento de empresa, 

mas à aquisição de um crédito a prazo - que nem sequer responsabiliza a empresa-

cliente (solidária ou subsidiariamente) pela solvabilidade dos efetivos devedores 

dos créditos vendidos:

Administrativo e Processual Civil. Embargos de divergência em recurso 

especial. Empresa de factoring. Atividade desenvolvida pela empresa de natureza 

eminentemente mercantil. Registro no Conselho Regional de Administração. 

Inexigibilidade. Embargos de divergência acolhidos, para que prevaleça a tese 

esposada no acórdão paradigma.
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[...]

4. O Tribunal de origem, para declarar a inexigibilidade de inscrição da 

empresa no CRA/ES, apreciou o Contrato Social da empresa, elucidando, dessa 

maneira, que a atividade por ela desenvolvida, no caso concreto, é a factoring 

convencional, ou seja, a cessão, pelo comerciante ou industrial ao factor, de 

créditos decorrentes de seus negócios, representados em títulos.

5. A atividade principal da empresa recorrente, portanto, consiste em uma 

operação de natureza eminentemente mercantil, prescindindo, dest’arte, de 

oferta, às empresas-clientes, de conhecimentos inerentes às técnicas de 

administração, nem de administração mercadológica ou fi nanceira.

6. No caso em comento, não há que se comparar a oferta de serviço de gerência 

fi nanceira e mercadológica - que envolve gestões estratégicas, técnicas e programas 

de execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento da empresa - com a 

aquisição de um crédito a prazo - que, diga-se de passagem, via de regra, sequer 

responsabiliza a empresa-cliente - solidária ou subsidiariamente - pela solvabilidade 

dos efetivos devedores dos créditos vendidos.

7. Por outro lado, assinale-se que, neste caso, a atividade de factoring exercida 

pela sociedade empresarial recorrente não se submete a regime de concessão, 

permissão ou autorização do Poder Público, mas do exercício do direito de 

empreender (liberdade de empresa), assegurado pela Constituição Federal, e 

típico do sistema capitalista moderno, ancorado no mercado desregulado.

8.  Embargos de Divergência conhecidos e acolhidos, para que prevaleça a 

tese esposada no acórdão paradigma e, consequentemente, para restabelecer o 

acórdão do Tribunal de origem, declarando-se a inexigibilidade de inscrição da 

empresa embargante no CRA/ES.

(EREsp 1.236.002/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 

julgado em 09.04.2014, DJe 25.11.2014)

5. No caso em julgamento, as instâncias ordinárias deixam claro que o 

contrato de compra e venda foi fi rmado apenas entre a sociedade empresária 

que comercializou a motocicleta e o autor, porém não esclarecem de que modo foi 

efetuado o pagamento do débito, isto é, se contemplou a emissão de títulos de crédito.

Igualmente, não foi apurado, tampouco aduzido pelo autor na exordial, a 

existência de algum instrumento de contrato de cessão de crédito celebrado pela 

faturizadora demandada com a sociedade empresária vendedora da motocicleta, isto é, 

não há nenhuma alusão a documento contendo a fi rma da recorrente ou mesmo poderes 

para que, quem lhe vendeu o bem, pudesse representar a ré.

De todo modo, é prudente observar que, em linha de princípio, em 

operação regular mercantil de factoring - evidentemente, não sendo constatada 
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claramente eventual má-fé da faturizadora -, havendo venda e compra de 

títulos de créditos, por preço pactuado entre as partes, regularmente endossado, 

consoante entendimento sufragado por este Colegiado, é digno de registro que 

o crédito cambial tem natureza autônoma e independente, que se desvincula da 

sua causa, em vista das regras e dos princípios inerentes ao direito cambial e do 

próprio direito fundamental de propriedade.

Confi ra-se:

Factoring e Direito Cambiário. Recurso especial. Omissão. Inexistência. Cheque 

à ordem. Endosso. Efeito de cessão de crédito. Desnecessidade de notifi cação 

exigida, pelo Código Civil, para cessão ordinária de crédito. Responsabilização 

do escritório de factoring pelo apontamento do nome da ora recorrida a órgão 

do sistema de proteção ao crédito, em vista da prévia devolução do cheque, 

pelo banco sacado, por insuficiência de fundos. Inviabilidade. O endosso é 

plenamente aplicável à avença mercantil do factoring, não cabendo restrição a 

direitos assegurados pelo direito cambiário, sob pena de incidência em domínio 

constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido 

formal. Alegação da autora de ter efetuado o pagamento ao endossante, por 

meio de ação consignatória. O pagamento feito pelo devedor de título “à ordem”, 

sem que a cártula lhe tivesse sido devolvida, evidentemente, não pode ser oposto 

ao endossatário portador de boa-fé.

1. Como é cediço, o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos 

títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na 

sua aquisição, constituindo a inoponibilidade das exceções fundadas em direito 

pessoal do devedor a mais importante afi rmação do direito moderno em favor 

da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito. (REQUIÃO, 

Rubens. Curso de direito comercial. 27 ed. Saraiva: São Paulo, v. 2, 2010, p. 415-

423)

2. Dessarte, o cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência 

dos direitos do título de crédito, que se desvincula da sua causa, conferindo ao 

endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos 

de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais - confere, em 

benefício do endossatário, ainda em caso de endosso póstumo (art. 27 da Lei 

do Cheque), os efeitos de cessão de crédito. De fato, a menos que o emitente 

do cheque tenha aposto a cláusula “não à ordem” - hipótese em que o título 

somente se transfere pela forma de cessão de crédito -, o endosso, no interesse 

do endossatário, tem efeito de cessão de crédito, não havendo cogitar de 

observância da forma necessária à cessão civil ordinária de crédito, disciplinada 

nos arts. 288 e 290 do Código Civil.

3. Assim, o art. 20, caput, da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da 

Lei Uniforme de Genebra - esclarece que o endosso transmite todos os direitos 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 779-919, julho/setembro 2017 831

resultantes do cheque. Com efeito, a teor da legislação, fi ca límpido que “[o] 

cheque é um título que tem vocação de circular pela simples tradição manual”. 

(MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 313 e 

314)

4. Como o endosso é plenamente compatível/aplicável ao fomento mercantil, 

é bem de ver que o princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação 

constitucional ao poder do Estado, inclusive na sua função jurisdicional, que 

não se reveste de idoneidade jurídica que lhe permita criar ou restringir direitos 

conferidos por lei, “sob pena de incidir em domínio constitucionalmente 

reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal”. (ACO 1.048 

QO, Relator(a): Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2007, DJe-

134 divulg 30.10.2007 public 31.10.2007 DJ 31.10.2007 pp-00077 Ementa vol-

02296-01 pp-00001)

5. Embora o contrato de factoring não se encontre sistematizado na legislação 

pátria, é certo que “liga-se à necessidade de reposição do capital de giro nas 

empresas, geralmente nas pequenas e médias”.

Bastante assemelhada ao desconto bancário, “a operação de factoring repousa 

na sua substância, numa mobilização dos créditos de uma empresa; necessitando 

de recursos, a empresa negocia os seus créditos cedendo-os à outra”, que se 

incumbe de cobrá-los, adiantando-lhe o valor desses créditos (conventional 

factoring) ou pagando-os no vencimento (maturity factoring); obriga-se contudo a 

pagá-los mesmo em caso de inadimplemento por parte do devedor da faturizada. 

(BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 541-

546)

6. Em recente precedente da Primeira Seção, EREsp 1.236.002/ES, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, aquele Colegiado pacifi cou que os escritórios de 

factoring não precisam ser registrados nos conselhos regionais de administração, 

pois suas atividades são de natureza eminentemente mercantil - já que não 

envolve gestões estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um 

objetivo e ao desenvolvimento de empresa -, sendo o traço característico da 

operação a aquisição de um crédito a prazo da faturizada.

7. Por um lado, o art. 905, caput, do Código Civil estabelece que “[o] possuidor 

de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua 

simples apresentação ao devedor”, e o parágrafo único estipula que a prestação 

é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do 

emitente. Por outro lado, não se pode perder de vista que a exigência, sem 

nenhum supedâneo legal, de que, mesmo com endosso de cheque “à ordem”, a 

factoring endossatária terceira de boa-fé devesse se acautelar - demonstrando ter 

feito notifi cação à emitente e/ou procedido à pesquisa acerca de eventual ação 

judicial a envolver emitente e endossante -, mesmo adquirindo pelo meio próprio 

crédito de natureza autônoma (cambial), implica restrição a direitos conferidos 

por lei à recorrente, em manifesta ofensa a diversas regras, institutos e princípios 
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do direito cambiário - e, até mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela 

Constituição Federal (vide o art. 5º, II e XXII).

8. Ademais, a alegação da autora, ora recorrida, de ter feito a consignação 

em pagamento do crédito ao endossante da cártula (credor originário), não é 

relevante para afastar o direito do endossatário do título, pois a quitação regular 

de débito estampado em título de crédito é a que ocorre com o resgate da cártula 

- tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se apresenta como 

credor cambial a entrega do título de crédito (o art. 324 do Código Civil, inclusive, 

dispõe que a entrega do título ao devedor fi rma a presunção de pagamento).

9. A “negativação” do nome da autora, ora recorrida, em órgão do sistema 

de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito da Factoring. Com 

efeito, o art. 188, I, do Código Civil proclama não constituir ato ilícito os praticados 

no exercício regular de um direito reconhecido.

10. Recurso especial provido.

(REsp 1.236.701/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 05.11.2015, DJe 23.11.2015)

Nesse diapasão, a doutrina anota que o elemento diferencial presente nos 

títulos de crédito “deve manifestar-se na proteção do cessionário do direito, 

terceiro de boa-fé, diante de possíveis vícios existentes nas fases de criação, 

emissão e circulação do documento cambial”. É que “[...] o título de crédito 

deve ter, em princípio, como fi nalidade precípua, a sua circulação, isto é, o 

predicado ou atributo da negociabilidade”, facilitando ao credor que detém o 

título “encontrar terceiros interessados em antecipar-lhe o valor da obrigação, 

em troca da titularidade do crédito”; “a utilidade do título de crédito reside, 

precisamente, nesse atributo da negociabilidade e da antecipação do seu valor. 

Para que o título de crédito possa ser colocado em circulação, para sua aceitação 

por terceiros, é necessário seja dotado de plena “certeza e segurança jurídica”. 

(COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de direito comercial: títulos de crédito, 

direito bancário, agronegócio e processo empresarial. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

20-24)

6. Com efeito, a recorrente suscita carência de ação e também afi rma não 

possuir legitimidade passiva, pois é demandada na presente ação revisional 

de contrato com pedido de devolução em dobro dos valores pagos tidos por 

indevidos, embora não negue manter relação mercantil de factoring com a 

vendedora da motocicleta.

No caso, a meu sentir, inclusive em vista da causa de pedir e do princípio 

da relatividade dos efeitos do contrato, é nítido que a legitimidade passiva é 
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da sociedade empresária vendedora do veículo, com quem o autor celebrou o 

contrato, contendo, alegadamente, cláusulas abusivas.

É claro que, eventualmente, a factoring poderá ser conjuntamente demandada 

em litisconsórcio passivo, se a causa de pedir invocar fundamentadamente cessão 

civil comum de crédito, ou mesmo compra de título de crédito mediante endosso - 

desde que suscite a má-fé da faturizadora e o consequente afastamento, no caso 

concreto, do princípio cambiário da inoponibilidade das exceções pessoais -, 

aduzindo ter a factoring participado de operação que, efetivamente, implicou venda 

para pagamento em prestações, embutida cobrança de juros em inobservância à Lei de 

Usura.

Com efeito, de todo modo, a teor do art. 47 do CPC/1973, há litisconsórcio 

necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o 

juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, implicando 

carência de ação o fato de o autor insistir na demanda isolada, pois a efi cácia da 

sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes do processo.

Confi ra-se a doutrina abalizada:

A necessidade do litisconsórcio reside na indispensabilidade da inclusão de 

partes plúrimas, resolvendo-se em uma questão de legitimidade ad causam ativa ou 

passiva: dizer que o litisconsórcio é necessário signifi ca negar a legitimidade de uma 

só pessoa para demandar ou para ser demanda isoladamente, carecendo de ação o 

autor que insistir na demanda isolada.

[...]

O variável poder de aglutinação, que é responsável pela necessariedade ou 

não-necessariedade do litisconsórcio, é dimensionado pelo legislador mediante 

mais de uma técnica. Como é notório, e a seu tempo será melhor exposto, a lei 

emprega duas técnicas, impondo o litisconsórcio: a) quando se tratar de situações 

jurídicas ocupadas por duas ou várias pessoas, mas incindíveis; b) em casos 

isolados e específi cos onde, a critério do legislador, seja conveniente a litigância 

conjunta.

[...]

O conceito de litisconsórcio necessário, como se sabe mas nunca é 

demais repisar, não se confunde com o de litisconsórcio unitário. Ao exigir o 

litisconsórcio em certos casos, ou seja, ditar a regra da necessariedade, a lei 

toma em consideração certos fatores de aglutinação que em alguns casos tornam 

indispensável a exigência e em outros aconselham o legislador a impô-la. Esses 

fatores decorrem (a) das realidades disciplinadas pelo direito substancial (a 

incindibilidade da situação jurídica) ou (b) da conveniência de que o processo 

tenha maior abrangência e portanto utilidade em relação a um número maior de 
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sujeitos (o litisconsórcio por força de lei específi ca). Na primeira hipótese não há 

como dispensar a necessariedade; na segunda o legislador a impõe segundo um 

juízo de conveniência. A doutrina italiana atual fala em litisconsórcio necessário 

processual para designar o necessário unitário (casos de incindibilidade).

[...]

Ambos porém são expressões de uma só idéia, qual seja, a inadmissibilidade 

de cindir determinada relação jurídica, pretendendo inutilmente ditar uma solução 

endereçada a certa pessoa, sem ditar a mesma solução em relação à outra.

[...]

Compreendidas corretamente essas razões, muito bem andou o Código 

de Processo Civil ao relacionar intimamente, em seus pressupostos, os dois 

fenômenos assim tão intimamente ligados nos objetivos que os animam e lhes 

dão razão de ser. A redação extremamente confusa do caput de seu art. 47 não 

desmerece o que de substancial ele tem de muito positivo.

[...]

Não é correto pensar que ela tenha feito confusão entre os conceitos de 

litisconsórcio unitário e necessário nem que houvesse colocado aquele como 

subespécie deste. O que o art. 47 diz em sua linguagem reconhecidamente pouco 

clara é que se aferirá a necessidade a partir da unitariedade, podendo ocorrer 

também sem esta, sempre que norma específica o determine. (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Litisconsórcio. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 48-77, 188 e 

218)

Dessarte, a ausência de citação da sociedade empresária que celebrou, em 

nome próprio - com o autor -, o contrato que se pretende revisar, e que embasa a 

exordial, a meu juízo, implica ausência de pressuposto processual de existência, à 

luz dos arts. 47 c/c o inc. IV do art. 267 do CPC/1973, sendo de rigor a extinção 

do processo, sem resolução do mérito.

7. No tocante à multa arbitrada em vista da oposição de embargos de 

declaração - o recurso teve nítido fi to de prequestionamento, o que atrai a 

incidência da Súmula 98/STJ, a recomendar o afastamento da sanção.

8. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, para afastar 

a multa arbitrada no acórdão dos aclaratórios e, acolhendo a tese acerca da 

carência de ação, extinguir o processo, sem resolução do mérito, estabelecendo 

custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 

(três mil reais), que serão integralmente arcados pelo autor, observada eventual 

gratuidade de justiça.

É como voto.
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VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto contra acórdão do TJSC assim ementado (e-STJ, fl . 129):

Revisional. Contrato de fi nanciamento de veículo. Acolhimento parcial. Agravo 

retido. Não conhecimento. Inépcia da petição inicial. Impossibilidade jurídica 

do pedido. Ilegitimidade passiva. Preliminares afastadas. Empresa de Fomento 

Mercantil, Cessão de Direitos. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade, 

Juros remuneratórios. Ausência de pactuação. Limitação legal. Litigância de má-fé 

da faturizadora. Descaracterização.

O agravo retido não é conhecido quando a parte não requerer expressamente 

no apelo o exame do recurso.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de cunho 

adesivo, quando presentes cláusulas que oneram em demasia o consumidor.

Juros remuneratórios, quando ausente pactuação, ficam limitados ao 

parâmetro legal.

A litigância de má-fé, no caso concreto, inocorre, pois ausente intento 

procrastinatório na interposição do apelo.

Os embargos de declaração opostos ao acórdão (e-STJ, fl s. 138/145) foram 

rejeitados, com imposição de multa (e-STJ, fl s. 150/153).

As razões do recurso especial suscitam violação dos arts. 421, 422 e 425 

do CC/2002 e 267, VI, 295, II, 329 e 535 do CPC/1973, outrossim apontando 

divergência na interpretação dos referidos dispositivos, cotejando as conclusões 

do julgado com acórdãos do TJRS e TJSC.

Sem contrarrazões (e-STJ, fl s. 213).

Contra a decisão de inadmissibilidade proferida na origem (e-STJ, fl s. 

214/215), a recorrente interpôs agravo nos próprios autos (e-STJ, fl s. 218/233), 

provido para determinar sua conversão em recurso especial (e-STJ, fl s. 259/260).

Em sessão de julgamento realizada no dia 6/3 p.p., o em. Ministro Relator 

deu provimento ao recurso para, afastando a multa imposta no julgamento 

dos embargos de declaração e acolhendo a tese de carência de ação, extinguir 

o processo, sem a resolução do mérito. Em suma, entendeu Sua Excelência 

que se fazia necessária a formação de litisconsórcio passivo com a empresa 

vendedora do veículo, nos termos do que previa o art. 47 da lei processual 

revogada. No que se refere à multa pela oposição de embargos de declaração 

protelatórios, afastou-a sob suporte do que orienta o enunciado n. 98 da Súmula 

de Jurisprudência do STJ.
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Pedi vista para aprofundar o exame do caso.

Rogando vênia do em. Ministro Relator, entendo que o recurso deve ser 

conhecido apenas em parte e, na parte conhecida, desprovido.

A presente demanda foi ajuizada pelo recorrido visando a obter provimento 

jurisdicional que limitasse o patamar de juros cobrados em relação contratual 

estabelecida com terceira empresa, por meio da qual adquiriu uma motocicleta 

com pagamento em prestações e garantia por reserva de domínio.

No corpo do instrumento contratual, segundo informações que se colhe 

das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, restou desde logo avençada a 

transmissão (cessão) dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, inclusive 

o domínio reservado, em favor da aqui recorrente, que na relação contratual foi 

identifi cada como “faturizadora”.

Para uma adequada compreensão da controvérsia faz-se oportuna a 

transcrição de excertos da sentença (e-STJ, fl s. 76/79):

O acionante, com o intuito de adquirir uma motocicleta, dirigiu-se ao 

estabelecimento comercial J.G. Motos Ltda. Me. e comprou o veículo descrito no 

contrato de fl . 10.

Para saldar a dívida, firmou contrato de compra e venda com reserva de 

domínio com J.G. Motos Ltda. Me., fi gurando esta última como vendedora do 

supracitado bem. A ora demandada, por sua vez, participa no contrato na suposta 

condição de faturizadora da operação (de factoring) havida (fl . 10, quadro VI).

Verifica-se que se trata de contrato de compra e venda com reserva de 

domínio, em que o vendedor (J.G. Motos Ltda. Me.) reservou-se o domínio do 

bem, detendo o comprador (demandante) o direito de posse da motocicleta até 

o efetivo pagamento.

Denota-se, entretanto, que todos os direitos de crédito são exclusivos do 

faturizador, ou seja, se as parcelas assumidas no contrato não forem adimplidas 

pelo comprador, a faturizadora é quem poderá exigir a restituição do veículo (fl . 

10, item “2” do campo “Leia com atenção antes de assinar”).

Na cláusula 11 do pacto (fl. 11) consta expressamente que o comprador 

reconhece que fi cará devedor de todas as obrigações do contrato para com 

a faturizadora, bem ainda que a esta (cláusula 12) é reservado o direito de 

domínio do veículo até a total liquidação do preço.

(...)

Pois bem, diante dessas considerações, pode se verifi car da hipótese dos autos 

que a situação em apreço não é somente aquela típica de contrato de factoring, mas 

também um verdadeiro contrato de fi nanciamento entre o ora autor e o demandado.
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Em primeiro lugar, porque o comprador, consoante delineado nos 

ensinamentos trazidos à baila, em que pese ser necessário para a existência da 

operação, não faz parte do contrato estabelecido entre faturizador e faturizado. 

A consequência lógica da operação é que todas as obrigações assumidas entre 

comprador e vendedor sejam transmitidos ao faturizador, todavia sem que o 

pacto seja de alguma forma inovado entre comprador e faturizador, decorrendo 

da operação primitiva mera cessão de direitos de crédito.

Do contrário, no caso vertente, veja-se que a relação jurídica foi triangularizada, 

todavia estabelecida basicamente entre o comprador e o faturizador, originando 

para estes novos direitos e obrigações.

Em segundo porque, conforme alinhavado, a operação de factoring é realizada 

entre duas empresas, ocasião em que uma delas entrega à outra um título de 

crédito, recebendo, como contraprestação, o valor constante do título, do qual se 

desconta certa quantia, considerada a remuneração pela transação.

Ora, não é difícil perceber que, além da operação de fomento efetivamente havida 

entre vendedor e faturizadora, nos moldes das regras suso mencionadas, há também 

típica de mútuo bancário, em que além do deságio do valor inicial do título 

havido com a operação de factoring entre o vendedor do bem e faturizador 

existe ainda operação de crédito em que a empresa de fomento concede ao 

comprador determinada quantia (que já sofreu o deságio para o vendedor), 

incidindo sobre ela inúmeros encargos fi nanceiros.

Depreende-se do contrato de fl . 10, quadro V - Dados da Compra, que o valor 

de R$ 3.754,00 foi fi nanciado em 24 parcelas de R$ 244,95, da quantia do título 

quando de sua aquisição pela empresa de fomento, houve ainda um acréscimo 

no valor do título primitivo, o que confi gura, de fato, contrato de mútuo, que, 

consoante os ensinamentos de Sergio Carlos Covello, “é o contrato pelo qual o 

Banco (prestamista) entrega certa soma pecuniária ao cliente (prestatário), o qual, 

por sua vez, se obriga a restituí-la, no prazo avençado, no mesmo gênero, quantidade 

e qualidade, acrescida de juros e comissões, conforme prévia estipulação” (Contratos 

Bancários, 3. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 1999, p. 157).

De fato, a construção apresentada, pois, é engenhosa.

(...)

Nesse contexto, não é recomendado que na tarefa nem sempre fácil de 

interpretação de um contrato prepondere a nomenclatura do negócio jurídico 

entabulado para caracterizar a existência de uma relação jurídica. Na realidade, 

pouco importa o nome que se atribui àquela ou a esta situação. Mais do que 

isso, ao analisar um contrato, ‘o intérprete não deve limitar-se ao sentido literal 

das palavras, mas procurar atingir o verdadeiro desiderato dos contratantes” 

(COVELLO, Sergio Carlos. Contratos Bancários, 3. ed. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Dierito, 1999, p. 63).
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Havendo, portanto, de fato, no caso averiguado, contrato típico de mútuo 

bancário entre o autor e a ré, é esta parte legitimada para fi gurar no pólo passivo 

da presente demanda.

Destarte, afasto igualmente a prefacial de inépcia da petição inicial suscitada, 

pois o negócio que se pretende analisar não se refere à venda do bem pela J.G. 

Motos Ltda. Me., mas sim à relação seguinte decorrida desta venda, da qual a 

supracitada empresa não faz parte. Ademais, da leitura do contrato se podem 

extrair informações sufi cientes à analise do pleito, não confi gurando, por isso, a 

inépcia da peça inaugural, já que preenchidos os requisitos do art. 292 do CPC.

Pela fundamentação exposta na decisão, colhe-se que o Magistrado singular 

desqualifi cou o contrato de factoring que a recorrente afi rma ter entabulado com 

a empresa vendedora do veículo, concluindo que a operação caracterizava, em 

verdade, típico contrato de mútuo, estabelecido diretamente entre as partes 

deste processo.

Por outro lado, o TJSC assentou ter havido a cessão dos direitos e 

obrigações decorrentes do contrato – entre a empresa vendedora e a aqui 

recorrente –, pactuada no corpo do mesmo instrumento contratual em que 

avençada a compra e venda da motocicleta. Confi ra-se (e-STJ, fl s. 130/131):

O recorrente, ainda em preliminar, questionou a impossibilidade jurídica 

do pedido e sustentou ser parte ilegítima para fi gurar no polo passivo, pois o 

contrato de fi nanciamento teria sido entabulado com outra empresa.

No presente caso, o fi nanciamento foi realizado entre o consumidor e a empresa 

JG Motos Ltda. ME, a qual, no mesmo instrumento, transferiu o crédito para o 

apelante:

10. Em decorrência do disposto na cláusula precedente a vendedora 

cede à faturizadora todos os direitos e títulos em garantia.

11. O comprador reconhece desde já que, face à autorização contida na 

cláusula 8ª, fi cará devedor de todas as obrigações deste contrato para com 

a faturizadora.

Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes deste 

contrato, declaram e reconhecem as partes que a presente operação é 

realizada com pacto de reserva de domínio, instituído e aceito pelas partes, 

fi cando reservado à faturizadora o domínio e propriedade do veículo até a 

liquidação total do preço, restando o comprador na posse precária do bem (fl . 

10-verso).

Desta forma, estando pactuada a transferência dos direitos de crédito sobre o 

contrato fi rmado pelo consumidor à empresa de fomento mercantil, não há que 

se falar em ilegitimidade passiva. (...)
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Diante do quadro fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, no sentido 

de que a recorrente fi gura como cessionária dos direitos (e obrigações) decorrentes 

do contrato fi rmado originariamente entre o recorrido e a empresa que lhe 

vendeu a motocicleta, penso que não há como acolher a tese de ilegitimidade 

para responder à presente demanda, tampouco concluir pela necessidade de se 

formar litisconsórcio na forma prevista pelo art. 47 do CPC/1973.

Com efeito, a empresa cedente não mais se encontra em qualquer dos 

polos da relação jurídica obrigacional, à vista da transmissão operada, com a 

inequívoca ciência do devedor, que pode opor diretamente ao cessionário as 

exceções que lhe competirem (CC/2002, art. 294), inclusive as de natureza 

pessoal. Cito, a propósito:

Comercial. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 

Emissão de notas promissórias em garantia. Contrato de factoring. Cessão de 

créditos. Inadimplência do vendedor/faturizado em relação aos devedores/

compradores do imóvel. Exceções pessoais oponíveis à faturizadora/cessionária. 

Desconstituição dos títulos.

1. A celebração de contrato de factoring dá origem a duas relações, a saber: 

(i) faturizadora (cessionária) e faturizado (cedente) e (ii) faturizadora, como nova 

credora, que assume os mesmos direitos e obrigações do cedente/sub-rogante, 

e devedor originário, o qual permanece com os mesmos direitos e obrigações, agora 

perante a faturizadora.

2. Cedidas mediante factoring (“Termo Particular de Cessão de Crédito”) 

as notas promissórias emitidas em garantia de “Contrato de Compromisso 

de Compra e Venda de Imóvel” e sub-rogados todos os direitos e obrigações 

contratuais, as exceções pessoais originariamente oponíveis pelos compradores/

devedores ao vendedor/faturizado passam a ser oponíveis à faturizadora, nova 

credora.

(...)

(REsp 629.421/MG, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 21.11.2013, 

DJe 17.09.2014)

Civil e Processual Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Falta de 

prequestionamento. Súmula n. 282/STF. Duplicata. Irregularidade. Princípio da 

inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé que não se aplica. 

Factoring. Teoria da aparência. Dissídio jurisprudencial não confi gurado. Decisão 

mantida.

(...)

2. A orientação desta Corte é no sentido de que as exceções pessoais 

originariamente oponíveis pelos devedores ao faturizado são oponíveis à 

faturizadora, nova credora. Precedentes.
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(...)

(AgRg no Ag 1.406.607/RS, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 

22.09.2015, DJe 29.09.2015)

Direito Civil e Comercial. Ação declaratória de inexistência de débito. Recurso 

especial. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Não 

ocorrência. Factoring. Cessão de crédito. Transferência de Cédula de Produto Rural 

- CPR. Exceções pessoais. Existência do crédito. Direito de regresso. Litisconsórcio 

passivo necessário. Ocorrência. Artigos analisados: 10 da Lei n. 8.929/1994; 290, 

294, 295 e 296 do CC/2002; e 47 do CPC.

(...)

4. Ainda que a transferência dos títulos de crédito seja formalizada por endosso, 

a aquisição de crédito por faturizadora caracteriza a realização de cessão de 

crédito, de modo a se afastar o direito de regresso contra o cedente na hipótese de 

inadimplemento. Precedentes.

5. De outro lado, o art. 294 do CC/2002, ao dispor sobre a possibilidade de o 

devedor manifestar suas exceções pessoais no momento em que notifi cado da 

transferência do crédito estabelecem uma faculdade ao devedor de se opor à 

cessão.

6. Não oposta a exceção pelo devedor notifi cado da cessão de crédito, opera-

se integralmente a despersonalização da relação originária, afastando-se, a 

princípio, a legitimidade do cedente.

7. Todavia, tratando-se de discussão acerca da existência do crédito, é possível 

a responsabilização do cedente nos termos do art. 295 do CC/2002, razão pela 

qual deverá o cedente compor o polo passivo da demanda, nos termos do art. 47 

do CPC.

8. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1.167.120/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

05.11.2013, DJe 18.11.2013)

Agravo interno no recurso especial. Embargos à execução. Cheques. Factoring. 

Oposição de exceções pessoais. Inadimplemento. Possibilidade. Incidência da 

Súmula 7/STJ. Decisão mantida.

1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por 

simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, 

à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a 

oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1.015.617/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 13.12.2016, DJe 1º.02.2017)
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Agravo regimental. Inexistência de razões que justifiquem a reforma da 

decisão. Inexigibilidade de nota promissória. Vinculação a negócio jurídico 

anterior. Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-

fé que não se aplica. Incidência da Súmula n. 83 desta Corte. Recurso não provido.

1. A nota promissória vinculada ao negócio jurídico que a originou deixa de ser 

autônoma e abstrata. Precedentes.

2. Em se tratando de cessão de título de crédito mediante factoring, as exceções 

pessoais originalmente oponíveis pelo devedor ao faturizado passam a ser oponíveis 

à faturizadora, nova credora. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.477.400/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 04.08.2015, DJe 17.08.2015)

Agravo regimental. Recurso especial. Civil e Comercial. Contrato de factoring. 

Sessão do crédito representado em duplicatas. Possibilidade de argüição das 

exceções pessoais do devedor contra a empresa faturizadora.

1. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por 

simples endosso, mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina à 

disciplina do art. 294 do Código Civil, motivo pelo qual a faturizadora não ocupa a 

posição de terceiro de boa-fé imune às exceções pessoais dos devedores das cártulas. 

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.386.200/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 1º.12.2015, DJe 07.12.2015)

Afasto, com isso, a alegada violação dos arts. 267, IV, 295, II, e 329 do 

CPC/1973.

De outro lado, o acolhimento das teses relativas às supostas ofensas aos 

arts. 421, 422 e 425 do CC/2002 pressupõe o revolvimento do acervo fático 

probatório dos autos, em especial o reexame das cláusulas do instrumento 

contratual fi rmado entre as partes, procedimento vedado na instância excepcional 

a teor do que orientam os enunciados n. 5 e 7 da Súmula de Jurisprudência do 

STJ.

Não conheço do recurso nesse particular.

No que se refere à aventada divergência jurisprudencial, as razões recursais 

não indicam os dispositivos legais objeto de interpretação divergente, ensejando 

a aplicação do obstáculo sobre o qual versa o enunciado n. 284 da Súmula do 

STF. No ponto:
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Agravo interno no recurso especial. Processual Civil. Embargos à execução. 

Bem de família. Impenhorabilidade. Reexame de prova. Súmula n. 7/STJ. 

Dissídio jurisprudencial. Dispositivo legal. Interpretação divergente. Indicação. 

Necessidade.

(...)

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é fi rme no 

sentido de que é imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido 

como violado, ou divergentemente interpretado, para o conhecimento do recurso 

especial, quer tenha sido ele interposto pela alínea “a” quer pela “c” do permissivo 

constitucional.

(...)

(AgInt no REsp 1.334.004/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 02.02.2017, DJe 08.02.2017)

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso 

interposto sob a égide do CPC/1973. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 

Reavaliação do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos. 

Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Decisão mantida.

1. É fi rme o entendimento desta Corte de que o conhecimento do recurso 

especial, interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, 

exige a indicação do dispositivo de lei objeto de interpretação divergente, bem 

como a demonstração da divergência, mediante a verifi cação das circunstâncias 

que assemelhem ou identifi quem os casos confrontados e a realização do cotejo 

analítico entre elas, nos moldes exigidos pelo art. 541, parágrafo único, do 

CPC/1973.

(...)

(AgInt no AREsp 995.264/MG, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 

15.12.2016, DJe 01.02.2017)

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

Direito Civil. Alegação de afronta ao art. 535 do CPC. Ausência. Prequestionamento. 

Falta. Súmula 211 desta Corte. Contrato bancário. Restituição simples. Equívoco 

no pagamento. Comprovação. Desnecessidade. Recurso especial fundado na 

alínea “c”. Dissídio jurisprudencial não configurado. Agravo regimental não 

provido.

(...)

5. Impossível conhecer do especial interposto com fundamento na alínea “c” 

do permissivo constitucional, pois, mesmo nesses casos, é necessária a indicação 

do dispositivo da legislação infraconstitucional federal sobre o qual recai a 

divergência, sob pena de atração do enunciado da Súmula 284 do Supremo 

Tribunal Federal, por analogia (fundamentação defi ciente). Precedentes.
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(...)

(AgRg no AREsp 508.461/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 16.09.2014, DJe 16.10.2014)

Não conheço do recurso pela divergência.

Finalmente, adiro aos fundamentos do voto do em. Ministro Relator para 

afastar a suscitada violação do art. 535 do CPC/1973, cabendo ressaltar que, 

muito embora tenha afi rmado que os embargos de declaração não foram opostos 

com intuito protelatório, senão com a fi nalidade de prequestionar os dispositivos 

legais que embasaram o recurso especial, a recorrente não apontou possível 

violação do art. 538 da lei processual revogada, que disciplina a aplicação da 

multa processual cujo afastamento é também requerido no recurso. No ponto, 

entendo que a pretensão recursal depara-se com o obstáculo da Súmula n. 284 

do STF.

Ante o exposto, mais uma vez rogando vênia ao douto Relator, conheço em 

parte do recurso interposto e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, peço vênia 

ao Ministro Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, porque também penso que, nesse caso, foi um contrato 

único integrado pelas três partes. E, tendo havido a cessão integral dos direitos 

relacionados ao contrato à empresa de factoring, será ela parte legítima, podendo 

ser a ela opostas as exceções pessoais, até mesmo as exceções pessoais de que 

disporia contra a vendedora.

Acompanho, portanto, a divergência, com a devida vênia.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Master Fomento Mercantil Ltda, com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em desafi o a acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
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Na origem, José Cleber Battisti ajuizou ação revisional em face de Master 

Fomento Mercantil Ltda, objetivando revisar o contrato de mútuo para a aquisição 

de motocicleta com reserva de domínio entabulado com JG Motos Ltda ME 

(vendedora) e a ré, na qualidade de faturizadora, tendo sido a essa transferidas 

todas as obrigações do consumidor, bem ainda o domínio e propriedade do 

automóvel, até a liquidação total do preço.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para 

determinar a revisão da dívida decorrente do contrato de fi nanciamento fi rmado 

entre as partes e fi xar os juros remuneratórios em 12% ao ano; vedar qualquer 

forma de capitalização de juros; fi xar o INPC/IBGE como índice de correção 

monetária e, no período de mora, determinar a incidência apenas de atualização 

monetária, multa de 2% e juros moratórios de 12% ao ano.

O Tribunal catarinense manteve a deliberação, nos termos da seguinte 

ementa:

Revisional. Contrato de fi nanciamento de veículo. Acolhimento parcial. Agravo 

retido. Não conhecimento. Inépcia da petição inicial. Impossibilidade jurídica 

do pedido. Ilegitimidade passiva. Preliminares afastadas. Empresa de Fomento 

Mercantil, Cessão de Direitos. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade, 

Juros remuneratórios. Ausência de pactuação. Limitação legal. Litigância de má-fé 

da faturizadora. Descaracterização.

O agravo retido não é conhecido quando a parte não requerer expressamente 

no apelo o exame do recurso.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de cunho 

adesivo, quando presentes cláusulas que oneram em demasia o consumidor.

Juros remuneratórios, quando ausente pactuação, ficam limitados ao 

parâmetro legal.

A litigância de má-fé, no caso concreto, inocorre, pois ausente intento 

procrastinatório na interposição do apelo.

Opostos embargos de declaração pela empresa de factoring, esses foram 

rejeitados pelo acórdão de fl s. 150-153, com aplicação de multa.

Irresignada, a demandada interpôs recurso especial (fl s. 156-180), no qual 

alegou, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 128, 535, 267, inciso 

VI, 295, inciso II, e 329, todos do CPC/1973, bem ainda aos artigos 421, 422 e 

425 do Código Civil. Sustentou, em síntese, negativa de prestação jurisdicional; 

a inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido; a ilegitimidade passiva, 

pois o contrato de compra e venda foi entabulado com a empresa JG Motos Ltda 
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ME; a inviabilidade de revisão do ajuste, porquanto, se não havia concordância 

do consumidor com os valores dos encargos estabelecidos pela vendedora, 

deveria ter manifestado seu inconformismo desde a celebração do contrato ou 

ajuizar demanda diretamente contra a fornecedora do produto. Por fi m, requer o 

afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração.

O e. relator, Ministro Luis Felipe Salomão, em seu judicioso voto, dá 

provimento ao reclamo para afastar a multa arbitrada no acórdão dos aclaratórios 

e acolhe a tese de carência de ação ante a ausência de citação da sociedade 

empresária vendedora do veículo, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Após tecer considerações sobre o contrato de factoring e suas características 

e efeitos, aduz que “no caso em julgamento, as instâncias ordinárias deixam claro 

que o contrato de compra e venda foi fi rmado apenas entre a sociedade empresária que 

comercializou a motocicleta e o autor, porém não esclarecem de que modo foi efetuado o 

pagamento do débito, isto é, se contemplou a emissão de títulos de crédito”, tampouco 

asseveraram “a existência de algum instrumento de contrato de cessão de crédito 

celebrado pela faturizadora demandada com a sociedade empresária vendedora da 

motocicleta, isto é, não há nenhuma alusão a documento contendo a fi rma da recorrente 

ou mesmo poderes para que quem lhe vendeu o bem pudesse representar a ré”.

Tomando como premissa a ausência de título de crédito, bem ainda a 

inexistência de comprovação de cessão creditícia, o e. relator, ante o princípio 

da relatividade dos efeitos do contrato e a causa de pedir veiculada na demanda, 

afi rmou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, “implicando em 

carência de ação o autor que insistir em demanda isolada, pois a efi cácia da 

sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes do processo”.

Divergindo do relator quanto ao mérito recursal, o Ministro Antônio 

Carlos Ferreira conhece em parte do reclamo e, na parte conhecida, nega-lhe 

provimento.

Afi rma que “no corpo do instrumento contratual, segundo informações que se 

colhe das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, restou desde logo avençada 

a transmissão (cessão) dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, inclusive 

o domínio reservado em favor da aqui recorrente, que na relação contratual foi 

identifi cada como ‘faturizadora’”. Assevera, ainda, que o “magistrado singular 

desqualifi cou o contrato de factoring que a recorrente afi rma ter entabulado com a 

empresa vendedora do veículo, concluindo que a operação caracterizava, em verdade, 

típico contrato de mútuo, estabelecido diretamente entre as partes deste processo. Por 

outro lado, o TJSC assentou ter havido uma cessão dos direitos e obrigações decorrentes 
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do contrato - entre a empresa vendedora e a aqui recorrente - pactuada no corpo do 

mesmo instrumento contratual em que avençada a compra e venda da motocicleta”.

Em razão dessas premissas, conclui que “diante do quadro fático estabelecido 

pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a recorrente fi gura como cessionária 

dos direitos (e obrigações) decorrentes do contrato fi rmado originalmente entre o 

recorrido e a empresa que lhe vendeu a motocicleta”, “não há como acolher a tese de 

ilegitimidade para responde à presente demanda, tampouco concluir pela necessidade 

de se formar litisconsórcio na forma prevista pelo art. 47 do CPC/1973”, haja vista 

que a “empresa cedente não mais se encontra em qualquer dos polos da relação jurídica 

obrigacional, à vista das transmissão operada, coma inequívoca ciência do devedor, 

que pode opor diretamente ao cessionário as exceções que lhe competirem (CC/2002, 

art. 294), inclusive as de natureza pessoal”.

Ante o teor das premissas dissonantes estabelecidas nos votos até então 

proferidos, pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

Voto

Com as respeitosas vênias do Ministro relator, acompanha-se a divergência, 

ainda que com acréscimo de fundamentação, para conhecer em parte do recurso 

especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

1. Quanto à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, adere-se aos 

fundamentos já lançados pelos i. Ministros acerca da inocorrência de violação 

ao artigo 535 do CPC/1973, porquanto o Tribunal a quo dirimiu as questões 

pertinentes ao litígio de forma clara e adequada.

2. Relativamente ao pleito de afastamento da multa imposta em sede de 

embargos de declaração, afi gura-se aplicável ao ponto o óbice da Súmula 284/

STF. O recurso especial é de fundamentação vinculada e o efeito devolutivo se 

opera tão-somente nos termos do que foi impugnado.

Assim, a despeito de a parte afirmar que os aclaratórios não foram 

opostos com intuito protelatório, mas visando a prequestionar os dispositivos 

legais que amparam seu recurso especial, a ausência de indicação expressa de 

dispositivos legais tidos por vulnerados não permite verifi car se a legislação 

federal infraconstitucional restou, ou não, malferida, motivo pelo qual não se 

afi gura cognoscível a insurgência no ponto.

3. Quanto às premissas fáticas para o julgamento da presente contenda, 

verifi ca-se que essas foram adequadamente delineadas nas instâncias ordinárias, 

que assentaram a existência de contrato de compra e venda mediante 
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pagamento parcelado (fi nanciamento) com cessão de crédito à empresa de 

faturização, mediante operações realizadas numa mesma oportunidade, de 

forma triangularizada, todos vinculados por um nexo de convergência.

Confi ra-se, por oportuno, trechos elucidativos da sentença:

O acionante, com o intuito de adquirir uma motocicleta, dirigiu-se ao 

estabelecimento comercial de JG Motos Ltda. ME e comprou o veículo descrito no 

contrato de fl . 10.

Para saldar a dívida, fi rmou contrato de compra e venda com reserva de domínio 

com JG Motos Ltda. Me, figurando esta última como vendedora do supracitado 

bem. A ora demandada, por sua vez, participa no contrato na suposta condição de 

faturizadora da operação (de factoring) havida (fl . 10, quadro VI).

Verifi ca-se que se trata de contrato de compra e venda com reserva de domínio, 

em que o vendedor (JG Motos Ltda. Me) reservou-se o domínio do bem, detendo o 

comprador (demandante) o direito de posse da motocicleta até o efetivo pagamento, 

Denota-se, entretanto, que todos os direitos de crédito são exclusivos do faturizador, 

ou seja, se as parcelas assumidas no contrato não forem adimplidas pelo comprador, 

a faturizadora é quem poderá exigir a restituição do veículo (fl . 10, item ‘2’ do campo 

“Leia com atenção antes de assinar:”).

Na cláusula 11 do pacto (fl . 11) consta expressamente que o comprador reconhece 

que fi cará devedor de todas as obrigações do contrato para com a faturizadora, bem 

ainda que a esta (cláusula 12) é reservado o direito de domínio do veículo até a total 

liquidação do preço. (...)

Pois bem, diante dessas considerações, pode se verificar da hipótese dos 

autos que a situação em apreço não é somente aquela típica de contrato de 

factoring, mas também um verdadeiro contrato de fi nanciamento entre o ora autor 

e o demandado.

Em primeiro lugar porque o comprador, consoante delineado nos 

ensinamentos trazidos à baila, em que pese ser necessário para a existência da 

operação, não faz parte do contrato estabelecido entre faturizador e faturizado. 

A consequência lógica da operação é que todas as obrigações assumidas entre 

comprador e vendedor sejam transmitidos ao faturizador, todavia sem que o 

pacto seja de alguma forma inovado entre comprador e faturizador, decorrendo 

da operação primitiva mera cessão de direitos de crédito.

Do contrário, no caso vertente, veja-se que a relação jurídica foi triangularizada, 

todavia estabelecida basicamente entre o comprador e o faturizador, originando 

para estes novos direitos e obrigações. (...)

Ora, não é difícil perceber que, além da operação de fomento efetivamente 

havida entre vendedor e faturizadora, nos moldes das regras suso mencionadas, 

há também operação típica de mútuo bancário, em que além do deságio do valor 
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inicial do título havido com a operação de factoring entre o vendedor do bem 

e faturizador existe ainda operação de crédito em que a empresa de fomento 

concede ao comprador determinada quantia (que já sofreu o deságio para o 

vendedor), incidindo sobre ela inúmeros encargos fi nanceiros.

Depreende-se do contrato de fl . 10, quadro V - Dados da Compra, que o valor 

de R$ 3.754,00 foi fi nanciado em 24 parcelas de R$ 244,95, totalizando o valor da 

operação de factoring R$ 5.878,80. Assim, não bastasse o desconto da quantia do 

título quando de sua aquisição pela empresa de fomento, houve ainda um acréscimo 

no valor do título primitivo, o que confi gura, de fato, contrato de mútuo (...).

O Tribunal a quo, com amparo nos elementos de convicção dos autos, 

notadamente nas cláusulas existentes no ajuste trazido a juízo, asseverou existir 

a cessão dos créditos à empresa faturizadora, bem ainda que o fi nanciamento 

foi realizado pela própria vendedora e não pela empresa de factoring conforme 

asseverou o magistrado de piso:

No presente caso, o financiamento foi realizado entre o consumidor e a 

empresa JG Motos Ltda. ME, a qual, no mesmo instrumento, transferiu o crédito 

para o apelante:

10. Em decorrência do disposto na cláusula precedente a vendedora 

cede à faturizadora todos os direitos e títulos em garantia.

11. O comprador reconhece desde já que, face à autorização contida na 

cláusula 8ª, fi cará devedor de todas as obrigações deste contrato para com 

a faturizadora.

Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes deste 

contrato, declaram e reconhecem as partes que a presente operação é 

realizada com pacto de reserva de domínio, instituído e aceito pelas partes, 

fi cando reservado à faturizadora o domínio e propriedade do veículo até a 

liquidação total do preço, restando o comprador na posse precária do bem 

(fl . 10-verso)

Desta forma, estando pactuada a transferência dos direitos de crédito sobre o 

contrato fi rmado pelo consumidor à empresa de fomento mercantil, não há que 

se falar em ilegitimidade passiva.

Pois bem, em que pese a dissonância das instâncias precedentes quanto à 

interpretação acerca de qual das empresas (vendedor ou faturizador) efetivamente 

realizou o fi nanciamento da dívida do consumidor, certo é que o referido ajuste 

de compra e venda, fi nanciamento e cessão de créditos, formulado em único 

instrumento, constitui efetivo contrato coligado, ou seja, contrato de compra e 
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venda ao qual se acopla um ajuste de crédito ao consumo, em simultaneidade, 

por iniciativa do fornecedor ou do detentor do crédito.

Ressai do feito que o contrato teve a fi nalidade de propiciar ao consumidor 

(autor) a compra da motocicleta de forma parcelada em 24 prestações de 

R$ 244,95, o que totaliza a quantia de R$ 5.878,80, obtida mediante um 

fi nanciamento/mútuo objeto de operação de factoring cujo valor faturizado 

corresponde exatamente à quantia total da operação de compra e venda 

parcelada (R$ 5.878,80), porém, não ao valor efetivo do bem acaso tivesse sido 

vendido à vista (R$ 3.754,00).

Na presente hipótese, restou estabelecido, de forma incontroversa, que a 

compra e venda com reserva de domínio foi, nos termos do contrato fi rmado 

entre as três partes (consumidor - vendedor - faturizador), quitada perante a 

vendedora, que procedeu à transferência de todas as obrigações do consumidor 

referentes ao ajuste para a faturizada mediante cessão dos créditos, à qual fi cou 

reservado o domínio e a propriedade do veículo até a liquidação total do preço 

fi nanciado.

Inegável que referida operação assegurou à vendedora a venda da 

motocicleta e o recebimento do seu adequado preço (R$ 3.754,00), conferindo-

lhe o capital de giro de que necessitava para os seus negócios, bem ainda 

permitiu ao consumidor a aquisição do automóvel mediante o pagamento 

parcelado. De sua vez, a faturizadora que repassou à fornecedora do produto o 

valor correspondente ao bem, em decorrência do fi nanciamento da dívida do 

consumidor nos moldes contratados, fi cou com o direito de cobrar a quantia 

acrescida dos encargos fi nanceiros estipulados para a operação (R$ 5.878,80) 

em razão da cessão do crédito e a transferência do domínio e propriedade do 

automóvel.

Fixadas essas premissas, passa-se à análise da tese acerca da legitimidade da 

faturizadora de fi gurar no polo passivo desta demanda revisional.

Diversamente do precedente fi rmado no REsp 1.127.403/SP, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 

julgado em 04.02.2014, DJe 15.08.2014, no qual afi rmado que o contrato 

coligado lá estabelecido não fornecia garantia irrestrita à transação, posto que 

balizada pelos benefícios dela advindos, vinculada aos termos da cessão de 

crédito operada, que, naquela oportunidade, não abarcava os valores pagos 

à título de entrada diretamente ao lojista; aqui, o risco-proveito do negócio 

assumido pela empresa de factoring abarcou a integralidade da transação objeto 
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da compra e venda mediante mútuo, ante o fi nanciamento total do bem com 

a cessão de crédito e transferência da reserva de domínio e propriedade do 

automóvel.

Por conseguinte, de modo distinto ao precursionado pelo e. relator 

Ministro Luis Felipe Salomão, na hipótese ora em foco, eventuais vícios ou 

abusividades existentes no negócio devem ser demandados, efetivamente, da empresa 

faturizadora ora recorrente, pois tal como referido pelo e. Ministro Antonino 

Carlos em seu judicioso voto, “a empresa cedente não mais se encontra em 

qualquer dos polos da relação jurídica obrigacional, à vista da transmissão 

operada, com a inequívoca ciência do devedor, que pode opor diretamente ao 

cessionário as exceções que lhe competirem (CC/2002, art. 294), inclusive as de 

natureza pessoal”.

Assim, o pleito revisional foi adequadamente ajuizado em face da 

faturizadora por força da cessão do crédito estabelecido entre essa e a vendedora 

da motocicleta, não havendo falar em carência de ação, ilegitimidade passiva ou 

necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

4. Quanto às teses relativas às supostas ofensas aos artigos 421, 422 e 425 

do Código Civil, relacionadas às condições da negociação, descaracterização da 

operação de factoring perante o consumidor e licitude dos encargos cobrados, a 

sua análise pressupõe o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, 

bem ainda das cláusulas do instrumento contratual, procedimento vedado a esta 

Corte Superior ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

Ademais, mesmo que assim não fosse, embora a factoring não se confunda 

com instituição fi nanceira, haja vista não integrar o Sistema Financeiro Nacional, 

é possível que determinadas operações realizadas por essas empresas exorbitem 

do desempenho inerente ao faturamento mercantil para se coadunar mais com 

atividades próprias de fomento de crédito, tal como a verifi cada no presente 

caso. Nessa hipótese, nos moldes estabelecidos pelas instâncias ordinárias, são 

declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio 

jurídico de empréstimo pessoal mediante redução dos juros aos limites legais.

Confi ra-se, por oportuno, precedente do colegiado da Terceira Turma 

fi rmado em caso similar:

Recurso especial. Ação civil pública. (...) “Factoring”. Descaracterização. 

Financiamento para aquisição de veículos automotores. Reexame de cláusulas 

contratuais. Inviabilidade. Súmula n. 5/STJ. Código de Defesa do Consumidor. 
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Incidência. Precedente da Terceira Turma. Empresa de “factoring”. Taxa de juros 

remuneratórios. Limitação. Repetição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor. Ausência de má-fé. (...)

5. O acórdão recorrido, para concluir pela descaracterização da operação de 

“factoring”, incursionou detalhadamente na apreciação das cláusulas contratuais, 

de modo que a reforma do julgado demandaria nova interpretação de tais cláusulas, 

providência inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 5 do Superior 

Tribunal de Justiça.

6. À luz do quadro probatório, nos moldes como delineado pelo Tribunal de 

origem, é possível identificar pelos menos duas características do negócio que o 

afastam da atividade de “factoring”: o consumidor na posição de “contratado” e a 

previsão de cláusula de reserva de domínio em favor da faturizadora.

7. “O contrato de fi nanciamento entre a empresa faturizadora e a adquirente do 

bem, distinto do contrato de factoring, está alcançado pelo art. 3º, § 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor” (REsp n. 329.935/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, Terceira Turma, julgado em 26.8.2002, DJ 25.11.2002, pág. 229).

8. As empresas de “factoring” não integram o Sistema Financeiro Nacional, 

estando a taxa de juros remuneratórios limitada a 12% (doze por cento) ao ano.

9. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição 

em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa 

do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé 

do credor.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 726.975/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 20.11.2012, DJe 06.12.2012)

5. Por fi m, a despeito de não tratar a hipótese de contrato formalizado 

enquanto título de crédito, os precedentes a que aludiu a divergência são aplicáveis 

ao caso, pois no contrato de factoring - frise-se, na relação estabelecida entre 

vendedor e faturizador - a transferência dos créditos não se opera por simples 

endosso, mas por efetiva cessão de crédito, de modo que eventuais controvérsias 

sobre a operação devem ser dirimidas com base nas regras atinentes a essa 

espécie de negócio jurídico (arts. 286 a 298 do Código Civil de 2002).

6. Do exposto, pedindo vênia ao e. relator, acompanho a divergência 

inaugurada pelo e. Ministro Antonio Carlos Ferreira, para conhecer em parte 

do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, ainda que com 

acréscimo de fundamentação.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.552.913-RJ (2008/0194533-2)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Ana Julieta Santoro de Melo Cabral

Advogado: Eduardo Valle de Menezes Cortes - RJ016022

Advogada: Mariana Bezerra de Menezes Cortes - RJ119811

Recorrido: Raul Antônio de Melo Cabral

Advogado: Felippe Zeraik e outro(s) - RJ030397

EMENTA

Civil e Processual. Recurso especial. Dissolução de sociedade 

conjugal. Partilha de bens. CPC/1973, art. 89, II. Depósito bancário 

fora do País. Possibilidade de disposição acerca do bem na separação 

em curso no País. Competência da Jurisdição Brasileira.

1. Ainda que o princípio da soberania impeça qualquer ingerência 

do Poder Judiciário Brasileiro na efetivação de direitos relativos a bens 

localizados no exterior, nada impede que, em processo de dissolução de 

casamento em curso no País, se disponha sobre direitos patrimoniais 

decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, 

ainda que a decisão tenha refl exos sobre bens situados no exterior para 

efeitos da referida partilha.

2. Recurso especial parcialmente provido para declarar 

competente o órgão julgador e determinar o prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Sustentou oralmente Dr(a). Eduardo Valle de Menezes Cortes, pela parte 

recorrente: Ana Julieta Santoro de Melo Cabral

Sustentou oralmente Dr(a). Barbara Lupetti, pela parte recorrida: Raul 

Antônio de Melo Cabral
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Brasília (DF), 08 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 2.2.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto de acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl . 217):

Família. Casal. Inventário. Competência. Bem móvel situado no exterior.

1 - O ordenamento processual, como corolário do princípio da soberania 

de Estado e sem distinguir o motivo causa mortis ou extinção do vínculo 

matrimonial, estabelece a exclusividade da jurisdição brasileira para processar o 

inventário e a partilha de bem situado no país.

2 - Nesse aspecto, presente o mesmo princípio, o alcance da fi nalidade social 

da norma processual indica a ausência da jurisdição brasileira para processar o 

inventário e partilha de bem situado em outro país.

Alega-se ofensa aos arts. 88, 89, 471 e 535 do Código de Processo Civil; 85 

do Código Civil, bem como dissídio.

Sustenta que “não poderia o v. acórdão decidir pela incompetência da justiça 

brasileira, certo ainda que essa proclamada incompetência decorreu da afronta ao 

artigo 85 do Código Civil” (e-STJ fl . 247). Argumenta que não é correta a assertiva 

de que o bem a ser partilhado - dinheiro - “está situado nos Estados Unidos 

da América do Norte”, pois se trata bem fungível e consumível, destinado a 

circular, pouco importando onde esteja depositado ou se foi consumido pelo réu. 

Pretende a recorrente o crédito de metade do valor do dinheiro, que lhe cabe a 

título de meação.

Ressalta que a separação do casal foi requerida no Brasil pelo próprio 

ex-cônjuge, de forma que partilha dos bens decorrente da separação deve ser 

requerida e processada nos próprios autos, no juízo da execução, como efeito 

secundário da sentença, conforme já havia sido decidido em fase anterior pela 

mesma Câmara do Tribunal de origem prolatora do acórdão ora recorrido.

Argumenta que “o referido artigo 89, inciso II, da lei adjetiva civil encerra 

uma das hipóteses de competência da autoridade judiciária brasileira exclusiva. Mas a 

expressão ‘inventário e partilha de bens’ está relacionada apenas com a sucessão mortis 
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causa, como ressalta da alusão, pouco adiante a ‘autor da herança’, sem vez alguma 

para o elastério emprestado pelo v. acórdão recorrido” (e-STJ fl . 249).

Aduz que “na exata medida em que assentou a jurisprudência não ser exclusiva 

da autoridade judiciária brasileira a competência para o inventário e partilha de bens 

situados no Brasil em decorrência de separação judicial; não há porque cogitar-se de 

uma incompetência dessa mesma autoridade judiciária para processar o inventário e 

partilha de bem ‘situado’ no exterior embora tenha a separação judicial sido decretada 

no Brasil” (e-STJ fl . 253).

Nesse sentido, invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e da 

Corte Especial do STJ que homologaram sentenças estrangeiras de divórcio 

e separação judicial em que havia disposição a respeito da partilha de bens 

situados no Brasil.

Contrarrazões às e-STJ fls. 275/280, pela manutenção do acórdão 

recorrido.

Parecer do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 340/343, pelo 

provimento do agravo e do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): A pretensão veiculada no 

recurso, a meu ver, merece acolhida.

Registro que a separação do casal foi decretada por autoridade judiciária 

brasileira e, em seguida, requerida a partilha de um único bem, a saber, U$ 

208.357,00 depositados em instituição financeira nos Estados Unidos da 

América.

Em primeiro grau foi acolhido o pedido, para o fi m de reconhecer o 

direito de crédito da recorrente à metade dos valores depositados no exterior, 

que deverão ser convertidos para o real levando-se em conta o câmbio da data 

da transferência, ou seja, o dia 05 de julho de 2001, corrigindo-se desde então 

o valor apurado pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, mais juros de 

mora do Código Civil a partir da citação.

Reformando a sentença, entendeu o Tribunal de origem que “embora se 

reconheça o direito oriundo do regime de bens do casamento - no caso a meação -, 

este Tribunal de Justiça afi gura-se incompetente para processar o inventário e a 
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partilha do dinheiro depositado em conta de banco situado em outro país” (e-STJ fl . 

218).

Entendeu a Corte local, a respeito do art. 89 do Código de Processo Civil 

de 1973, que “o ordenamento processual, como corolário do princípio da soberania do 

Estado e sem distinguir o motivo causa mortis ou extinção do vínculo matrimonial, 

estabelece a exclusividade da jurisdição brasileira para processar o inventário e a 

partilha de bem situado no país” (e-STJ fl . 218).

Assim dispunha a referida norma:

Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer 

outra:

(...)

II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o 

autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.

A jurisprudência deste Tribunal registra precedente, da relatoria do 

saudoso Ministro Menezes Direito, acolhendo a tese esposada no recurso 

especial, a saber, de que a competência exclusiva prevista no art. 89, II, do 

CPC/1973 aplica-se apenas ao inventário causa mortis. Eis a ementa do REsp 

535.646/RJ:

Partilha de bens. Separação decretada na Espanha. Competência da Justiça 

brasileira para decidir a partilha de bens imóveis localizados no país. Ausência 

de necessidade de homologação de sentença estrangeira sobre o estado das 

pessoas. Art. 15, parágrafo único, da Lei de Introdução ao Código Civil.

1. Havendo nos autos, confi rmado pelo acórdão, partilha de bens realizada 

em decorrência da separação, impõe-se o processo de homologação no Brasil, 

aplicando-se o art. 89, II, do Código de Processo Civil apenas em casos de partilha 

por sucessão causa mortis.

2. Não há necessidade de homologação de sentenças meramente declaratórias 

do estado das pessoas (art. 15, parágrafo único, da Lei de Introdução ao Código 

Civil).

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 535.646/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, 

julgado em 08.11.2005, DJ 03.04.2006, p. 330)

Em razão da inaplicabilidade do art. 89, II, do CPC/1973 à hipótese de 

partilha decorrente de separação ou divórcio, a Corte Especial, na linha do 
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entendimento já consagrado no Supremo Tribunal, tem deferido a homologação 

de sentenças estrangeiras de partilha envolvendo bens situados no Brasil. Dentre 

outros, lembro o seguinte precedente:

Homologação de sentença estrangeira. Partilha de bens efetuada em Portugal. 

Divórcio já homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Imóvel situado no Brasil. 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

1. O fato de determinado imóvel estar localizado no Brasil não impede a 

homologação da sentença estrangeira de partilha quanto ao mesmo bem, não 

ofendido o art. 89, II, do Código de Processo Civil nos termos de reiterados 

precedentes do Supremo Tribunal Federal.

2. Hipótese em que, apesar da sentença estrangeira não fazer menção expressa 

à legislação brasileira, esta foi respeitada, tendo em vista que coube 50% dos bens 

para cada cônjuge.

3. Homologação deferida.

(SEC 878/PT, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, 

julgado em 18.05.2005, DJ 27.06.2005, p. 203)

Essa distinção não mais tem relevância no direito processual civil vigente, 

após a edição do CPC/2015, o qual passou a dispor expressamente competir à 

autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, “em divórcio, 

separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens 

situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha 

domicílio fora do território nacional” (art. 23, III).

Mesmo que se admita, todavia, na linha do entendimento do acórdão 

recorrido, incidente o revogado preceito do art. 89, II, do CPC/1973 também 

na hipótese de partilha decorrente de dissolução do vínculo conjugal, observo 

que tal norma apenas dispunha sobre a exclusividade da jurisdição brasileira, 

e não sobre sua ausência de jurisdição, não permitindo extensão interpretativa 

para se afastar por completo a competência para processar partilha decorrente 

de separação decretada no Brasil, levando em conta a existência de bem situado 

em outro país.

Não se pode perder de vista que a regra do art. 89, II, do CPC/1973 é de 

natureza processual e não deve ser interpretada de modo a impedir a realização 

do direito material interno disciplinador do regime de bens do casamento.

Como se verifi ca do acórdão do Supremo Tribunal no RE 99.230-RS, 

relator o Ministro Rafael Mayer (RTJ 110/762), o qual aplicou o referido 
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dispositivo a partilha de bens causa mortis, o fundamento da regra de 

exclusividade da jurisdição do país onde se situam os bens a partilhar é a efi cácia 

prática da sentença. A lição de Hélio Tornaghi nele reproduzida esclarece:

O foro da situação da coisa (forum rei sitae) pode considerar-se universalmente 

adotado. É norma consuetudinária, para o Direito Internacional Público e norma 

interna aceita nas legislações, para o Direito Internacional Privado. (...) A adoção 

do forum rei sitae decorre de razão de ordem prática, a da quase inutilidade do 

processo movido fora do país em que o imóvel esteja situado, pois a execução 

da sentença teria sempre de operar-se nele, após a necessária homologação. (...) 

Não seria possível a um Estado admitir a competência de outro para decidir das 

questões relativas a imóveis sem abrir mão da própria soberania. (...) O situs rei 

dentro do território nacional ou, melhor ainda, a circunstância de o imóvel ser 

território do Brasil leva à adoção da regra. (Com. ao CPC., H. Tornaghi, vol. I, pág. 

308, Com. ao art. 89 - ed. RT 74).

O magistério de Pontes de Miranda, também invocado no acórdão no 

RE 99.230-RS, a despeito de reconhecer a competência do foro da situação 

do bem para a partilha causa mortis, afi rma a possibilidade de que seja, pelo 

Juiz brasileiro, considerada a divisão feita no exterior, no escopo de que sejam 

examinadas as providências possíveis para preservar o direito à herança segundo 

o direito material aplicável:

Se há bens situados no Brasil e bens situados no estrangeiro onde a lei 

brasileira tem de ser atendida, só os bens situados no Brasil é que são objeto do 

inventário e partilha no juízo brasileiro. (...) O juízo do inventário e partilha não 

deve, no Brasil, cogitar de imóveis sitos no estrangeiro, mas se lhe é apresentada 

partilha feita no estrangeiro, sem inclusão de bens situados no Brasil, pode 

ele examinar o que, no Brasil, melhor pode fazer para se respeitar a herança 

necessária ou apenas legítima e a sucessão testamentária (in Comentários ao CPC, 

vol. II, Com. ao art. 89, II).

Nessa linha de compreensão, essa 4ª Turma, sob a relatoria do saudoso 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, assentou que a despeito da pluralidade 

de juízos de inventário, decorrente da regra do art. 89, II, do CPC/1973, na 

partilha feita no Brasil deve ser considerado, para efeito de compensação, o 

valor dos bens partilhados no exterior, conforme entendimento sumariado na 

seguinte ementa:

Direitos Internacional Privado e Civil. Partilha de bens. Separação de casal 

domiciliado no Brasil. Regime da comunhão universal de bens. Aplicabilidade do 
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Direito Brasileiro vigente na data da celebração do casamento. Comunicabilidade 

de todos os bens persentes e futuros com exceção dos gravados com 

incomunicabilidade. Bens localizados no Brasil e no Libano. Bens no estrangeiro 

herdados pela mulher de pessoa de nacionalidade libanesa domiciliada no Brasil. 

Aplicabilidade do Direito Brasileiro das sucessões. Inexistência de gravame formal 

instituído pelo de cujus. Direito do varão à meação dos bens herdados pela esposa 

no Libano. Recurso desacolhido.

I - Tratando-se de casal domiciliado no Brasil, há que aplicar-se o direito 

brasileiro vigente na data da celebração do casamento, 11.7.1970, quanto ao 

regime de bens, nos termos do art. 7º-§ 4º da Lei de Introdução.

II - O regime de bens do casamento em questão é o da comunhão universal de 

bens, com os contornos dados à época pela legislação nacional aplicável, segundo 

a qual, nos termos do art. 262 do Código Civil, importava “a comunicação de todos 

os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas”, excetuando-

se dessa universalidade, segundo o art. 263-II e XI do mesmo Código “os bens 

doados ou legados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em 

seu lugar”, bem como “os bens da herança necessária, a que se impuser a cláusula 

de incomunicabilidade”.

III - Tratando-se da sucessão de pessoa de nacionalidade libanesa domiciliada 

no Brasil, aplica-se à espécie o art. 10, caput, da Lei de Introdução, segundo o qual 

“a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei em que era domiciliado o 

defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens”.

IV - Não há incomunicabilidade dos bens da herança em tela, sendo certo que 

no Brasil os bens da herança somente comportam incomunicabilidade quando 

expressa e formalmente constituído esse gravame pelo de cujus, nos termos 

dos arts. 1.676, 1.677 e 1.723 do Código Civil, complementados por dispositivos 

constantes da Lei de Registros Públicos.

V - Não há como afastar o direito do recorrido à meação incidente sobre 

os bens herdados de sua mãe pela recorrente, na constância do casamento 

sob o regime da comunhão universal de bens, os que se encontram no Brasil 

e os localizados no Líbano, não ocorrendo a ofensa ao art. 263, do Código Civil, 

apontada pela recorrente, uma vez inexistente a incomunicabilidade dos bens 

herdados pela recorrente no Líbano.

VII - O art. 89-II, CPC, contém disposição aplicável à competência para o 

processamento do inventário e partilha, quando existentes bens localizados no 

Brasil e no estrangeiro, não conduzindo, todavia, à supressão do direito material 

garantido ao cônjuge pelo regime de comunhão universal de bens do casamento, 

especialmente porque não atingido esse regime na espécie por qualquer obstáculo 

da legislação sucessória aplicável.

VIII - Impõe-se a conclusão de que a partilha seja realizada sobre os bens do 

casal existentes no Brasil, sem desprezar, no entanto, o valor dos bens localizados no 
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Líbano, de maneira a operar a equalização das cotas patrimoniais, em obediência 

à legislação que rege a espécie, que não exclui da comunhão os bens localizados 

no Líbano e herdados pela recorrente, segundo as regras brasileiras de sucessão 

hereditária. (REsp 275.985-SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, DJe 13.10.2003)

Dessa forma, ainda que o princípio da soberania impeça qualquer 

ingerência do Poder Judiciário Brasileiro na efetivação de direitos relativos a 

bens localizados no exterior, nada impede que, em processo de dissolução de 

casamento em curso no País, se disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes 

do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a decisão 

tenha refl exos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha.

Caberá à parte, assim entendendo, promover a efetivação de seu direito 

material aqui reconhecido mediante os trâmites adequados conforme o direito 

internacional.

A respeito da matéria, esta Corte Superior já se pronunciou em situação 

análoga, perfeitamente aplicável ao presente caso. A saber:

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Direito Internacional Privado. Ação de 

divórcio. Partilha de bens adquiridos na constância da união e, após, o casamento. 

Bens localizados no exterior.

Competência da Justiça Brasileira para a definição dos direitos e obrigações 

relativos ao desfazimento da instituição da união e do casamento. Observância da 

legislação pátria quanto à partilha igualitária de bens sob pena de divisão injusta e 

contrária às regras de Direito de Família do Brasil. Reconhecimento da possibilidade 

de equalização dos bens. Precedente. Dissídio jurisprudencial. Ausência de similitude. 

Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.410.958/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 22.04.2014, DJe 27.05.2014)

Por ocasião do mencionado julgamento, assim fi cou registrado no voto 

condutor do acórdão:

A lei de introdução prevê obedecer, no art. 7º, § 4º, o regime de bens, legal 

ou convencional, “à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e, se este for 

diverso, a do primeiro domicílio conjugal”.

E o art. 9º reconhece que para qualifi car e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei 

do país em que se constituírem.

As duas regras conduzem à aplicação da legislação brasileira, estando 

diretamente voltadas ao direito material vigente para a defi nição da boa partilha 

dos bens entre os divorciantes.
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Para o cumprimento desse mister, impõe-se ao magistrado, antes de tudo, a 

atenção ao direito material, que não excepciona bens existentes fora do Brasil, sejam 

eles móveis ou imóveis.

Se assim o fosse, para dificultar o reconhecimento de direito ao consorte 

ou vilipendiar o que disposto na lei brasileira atinente ao regime de bens, 

bastaria que os bens de raiz e outros de relevante valor fossem adquiridos fora 

das fronteiras nacionais, inviabilizando-se a aplicação da norma a determinar a 

distribuição equânime do patrimônio adquirido na constância da união.

O acórdão recorrido, tendo em conta a lei material brasileira estabelecer a 

necessidade de partilha igualitária entre os cônjuges, pois assim decorre do seu 

regime de bens, houve por bem equilibrar os patrimônios de acordo com o valor dos 

aquestos existentes no Brasil e fora dele, integrando-se bens móveis ou imóveis.

Não se sugeriu ou determinou violação do direito alienígena ou invasão 

de território estrangeiro para cumprimento da decisão. Tampouco a eventual 

efi cacização da decisão judicial brasileira naquela nação mediante os meios próprios 

para tanto.

Determinou-se apenas que se deve levar em consideração os valores dos 

bens que lá se apurarem quando do rateio do patrimônio, registrando-se, “na 

impossibilidade de entrega do bem, ou extinção do condomínio deste, basta 

a simples compensação de valores para equalização dos direitos, pagando, 

aquele que permanecer com o patrimônio, a diferença da meação daquele que 

deixar de receber bens em espécie.”

A exegese respeita, expressamente, as normas de direito material acerca do regime 

de bens, assim como os arts. 7º e 9º da LICC, não revelando qualquer afronta ao art. 

89 do CPC.

O referido dispositivo legal disciplina a competência internacional exclusiva do 

Poder Judiciário brasileiro para dispor acerca de bens imóveis situados no Brasil 

e para proceder a inventário e partilha de bens (móveis e imóveis) situados no 

Brasil.

Dele se extrai que a decisão estrangeira que viesse a dispor sobre bens imóveis 

ou móveis (estes em sede de inventário e partilha) mostrar-se-ia inefi caz no Brasil.

(...)

O reconhecimento de direitos e obrigações relativos ao casamento, com apoio 

em normas de direito material a ordenar a divisão equalitária entre os cônjuges 

do patrimônio adquirido na constância da união não exige que os bens móveis 

e imóveis existentes fora do brasil sejam alcançados, pela Justiça Brasileira, a um 

dos contendores, apenas a consideração dos seus valores para fi ns da propalada 

equalização. (grifos não constantes do original)
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Assim, em tese, é possível, pois, que o Poder Judiciário Brasileiro reconheça 

direito decorrente de dissolução de sociedade conjugal relativo a bem do casal 

localizado no exterior, mesmo que sua efi cácia executiva esteja limitada pela 

soberania.

No caso em exame, em que o bem cuja partilha se pretende é dinheiro, bem 

fungível e consumível, não tem relevância indagar em que local estará ele hoje 

depositado, ou mesmo se já foi consumido, pois o que se irá reconhecer em favor 

da recorrente, caso procedente seu pedido, é direito de crédito, a ser executado 

dentro das possibilidades do patrimônio do devedor no Brasil ou no exterior, de 

acordo com as regras vigentes no País onde se pretenda executar a sentença.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para anular 

o acórdão de apelação e reconhecer a competência do juízo, bem como para 

determinar o prosseguimento do feito, com a apreciação da apelação quanto aos 

demais aspectos.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Aqui não se discute a formação conjunta 

desse patrimônio. Essa questão não está debatida. Nenhuma parte alega que já 

tinha aquele recurso quando houve o casamento. Apenas que o dinheiro não 

existe. Mas ele não discute que o dinheiro não foi formado durante a união.

Por essa razão indago, se as partes não estão debatendo isso que estou 

indagando; ou seja, que essa poupança de duzentos e poucos mil dólares foi 

formada antes ou durante a união. Isso não é debatido.

Senhora Presidente, também, de minha parte, entendo que tivemos duas 

excelentes sustentações orais. Cumprimento os ilustres advogados, também a 

clareza e a profundidade do voto de Vossa Excelência.

Entendo que temos competência concorrente do Judiciário nacional 

com o estrangeiro para examinar causas desse tipo. E, assim como podemos 

homologar aqui sentença estrangeira que trate de matéria semelhante a esta, 

também a sentença que vier a ser proferida no Brasil, quanto a bens situados no 

estrangeiro, principalmente bens que não sejam imóveis, poderá ser objeto de 

pedido de homologação no estrangeiro para garantia de maior efi cácia à decisão 

nacional. Estou acompanhando Vossa Excelência.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.626.739-RS (2016/0245586-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Interes.: M D da L R

Advogado: Carla Maria Souto Jardim - RS020032

EMENTA

Recurso especial. Ação de retifi cação de registro de nascimento 

para a troca de prenome e do sexo (gênero) masculino para o feminino. 

Pessoa transexual. Desnecessidade de cirurgia de transgenitalização.

1. À luz do disposto nos artigos 55, 57 e 58 da Lei n. 6.015/1973 

(Lei de Registros Públicos), infere-se que o princípio da imutabilidade 

do nome, conquanto de ordem pública, pode ser mitigado quando 

sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração, 

o que reclama, em todo caso, autorização judicial, devidamente 

motivada, após audiência do Ministério Público.

2. Nessa perspectiva, observada a necessidade de intervenção do 

Poder Judiciário, admite-se a mudança do nome ensejador de situação 

vexatória ou degradação social ao indivíduo, como ocorre com aqueles 

cujos prenomes são notoriamente enquadrados como pertencentes ao 

gênero masculino ou ao gênero feminino, mas que possuem aparência 

física e fenótipo comportamental em total desconformidade com o 

disposto no ato registral.

3. Contudo, em se tratando de pessoas transexuais, a mera 

alteração do prenome não alcança o escopo protetivo encartado na 

norma jurídica infralegal, além de descurar da imperiosa exigência 

de concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, que traduz a máxima antiutilitarista segundo a qual cada ser 

humano deve ser compreendido como um fi m em si mesmo e não 

como um meio para a realização de fi nalidades alheias ou de metas 

coletivas.

4. Isso porque, se a mudança do prenome confi gura alteração 

de gênero (masculino para feminino ou vice-versa), a manutenção do 
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sexo constante no registro civil preservará a incongruência entre os 

dados assentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará 

suscetível a toda sorte de constrangimentos na vida civil, confi gurando-

se fl agrante atentado a direito existencial inerente à personalidade.

5. Assim, a segurança jurídica pretendida com a individualização 

da pessoa perante a família e a sociedade - ratio essendi do registro 

público, norteado pelos princípios da publicidade e da veracidade 

registral - deve ser compatibilizada com o princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana, que constitui vetor interpretativo de toda 

a ordem jurídico-constitucional.

6. Nessa compreensão, o STJ, ao apreciar casos de transexuais 

submetidos a cirurgias de transgenitalização, já vinha permitindo a 

alteração do nome e do sexo/gênero no registro civil (REsp 1.008.398/

SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

15.10.2009, DJe 18.11.2009; e REsp 737.993/MG, Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.11.2009, DJe 

18.12.2009).

7. A citada jurisprudência deve evoluir para alcançar também os 

transexuais não operados, conferindo-se, assim, a máxima efetividade 

ao princípio constitucional da promoção da dignidade da pessoa 

humana, cláusula geral de tutela dos direitos existenciais inerentes 

à personalidade, a qual, hodiernamente, é concebida como valor 

fundamental do ordenamento jurídico, o que implica o dever 

inarredável de respeito às diferenças.

8. Tal valor (e princípio normativo) supremo envolve um 

complexo de direitos e deveres fundamentais de todas as dimensões 

que protegem o indivíduo de qualquer tratamento degradante ou 

desumano, garantindo-lhe condições existenciais mínimas para uma 

vida digna e preservando-lhe a individualidade e a autonomia contra 

qualquer tipo de interferência estatal ou de terceiros (efi cácias vertical 

e horizontal dos direitos fundamentais).

9. Sob essa ótica, devem ser resguardados os direitos fundamentais 

das pessoas transexuais não operadas à identidade (tratamento social de 

acordo com sua identidade de gênero), à liberdade de desenvolvimento e 

de expressão da personalidade humana (sem indevida intromissão estatal), 
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ao reconhecimento perante a lei (independentemente da realização 

de procedimentos médicos), à intimidade e à privacidade (proteção 

das escolhas de vida), à igualdade e à não discriminação (eliminação 

de desigualdades fáticas que venham a colocá-los em situação de 

inferioridade), à saúde (garantia do bem-estar biopsicofísico) e à 

felicidade (bem-estar geral).

10. Consequentemente, à luz dos direitos fundamentais corolários 

do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, infere-se 

que o direito dos transexuais à retifi cação do sexo no registro civil 

não pode fi car condicionado à exigência de realização da cirurgia de 

transgenitalização, para muitos inatingível do ponto de vista fi nanceiro 

(como parece ser o caso em exame) ou mesmo inviável do ponto de 

vista médico.

11. Ademais, o chamado sexo jurídico (aquele constante no 

registro civil de nascimento, atribuído, na primeira infância, com base 

no aspecto morfológico, gonádico ou cromossômico) não pode olvidar 

o aspecto psicossocial defl uente da identidade de gênero autodefi nido 

por cada indivíduo, o qual, tendo em vista a ratio essendi dos registros 

públicos, é o critério que deve, na hipótese, reger as relações do 

indivíduo perante a sociedade.

12. Exegese contrária revela-se incoerente diante da consagração 

jurisprudencial do direito de retifi cação do sexo registral conferido aos 

transexuais operados, que, nada obstante, continuam vinculados ao 

sexo biológico/cromossômico repudiado. Ou seja, independentemente 

da realidade biológica, o registro civil deve retratar a identidade de 

gênero psicossocial da pessoa transexual, de quem não se pode exigir a 

cirurgia de transgenitalização para o gozo de um direito.

13. Recurso especial provido a fim de julgar integralmente 

procedente a pretensão deduzida na inicial, autorizando a retifi cação 

do registro civil da autora, no qual deve ser averbado, além do 

prenome indicado, o sexo/gênero feminino, assinalada a existência 

de determinação judicial, sem menção à razão ou ao conteúdo das 

alterações procedidas, resguardando-se a publicidade dos registros e a 

intimidade da autora.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

notas taquigráfi cas Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro 

Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso especial, acompanhando 

o relator, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti no mesmo sentido, por 

maioria, conhecer e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 

relator.

Vencido o Ministro Raul Araújo, que não conhecia do recurso especial. A 

Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Presidente) e os Srs. Ministros Antonio 

Carlos Ferreira (voto-vista) e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 09 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 1º.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. M. D. da L. R., pessoa maior de 

idade que se identifi ca como transexual mulher, ajuizou ação de retifi cação 

de registro de nascimento para troca do prenome e do sexo masculino para 

o feminino. Na inicial, narrou que, desde tenra idade, embora nascida com a 

genitália masculina e nesse gênero registrada, sempre demonstrara atitudes 

de criança do sexo feminino, o que levou seus pais a procurarem atendimento 

psicológico. Afi rmou que, confi rmada a inadequação da identidade biológica à 

sua condição psicológica, fora diagnosticada como portadora de “transtorno de 

identidade de gênero”, conforme nomenclatura dada pelo Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), o que viabilizou seu ingresso 

no Grupo PROTIG (Programa de Identidade de Gênero) do Hospital das 

Clínicas de Porto Alegre.

Informou que realizara intervenções hormonais e cirúrgicas (diversas da 

cirurgia de transgenitalização) para conformar sua aparência física à identidade 

psíquica. Relatou que, apesar de residir atualmente em Paris, tendo obtido 

a naturalização francesa por casamento, pretende, um dia, voltar a morar no 
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Brasil, próxima a seus familiares, revelando-se necessária a retifi cação de sua 

documentação para que venha a retratar sua identidade social.

Acrescentou que a dissonância entre sua aparência física feminina e os 

dados constantes no assentamento civil (prenome e sexo masculinos) causava-lhe 

“situações embaraçosas e constrangedoras, que passam desde uma simples apresentação 

de documento de identidade para um caixa de supermercado até a exposição pública 

quando tem o nome chamado em uma fi la de espera”.

Ao final, pleiteou a alteração do prenome e do sexo masculinos, 

independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão 

deduzida na inicial, para determinar a alteração do prenome da autora, 

conforme requerido. Por outro lado, o pedido de retifi cação do sexo masculino 

para feminino foi rejeitado, tendo em vista a não realização da cirurgia de 

redesignação sexual.

Interposta apelação pela autora, invocando o teor dos Enunciados 42 e 

43 da 1ª Jornada de Direito da Saúde promovido pelo Conselho Nacional de 

Justiça, segundo os quais a cirurgia de transgenitalização é dispensável para a 

retifi cação do nome e do sexo jurídico no registro civil, o Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao reclamo, nos termos da 

seguinte ementa:

Registro civil. Transexualidade. Pedido de alteração de prenome e de sexo. 

Alteração do nome. Possibilidade. Averbação à margem. A alteração do sexo 

somente será possível após a cirurgia de transgenitalização.

1. O fato da pessoa ser transexual e exteriorizar tal orientação no plano social, 

vivendo publicamente como mulher, sendo conhecido por apelido, que constitui 

prenome feminino, justifica a mudança do nome, já que o nome registral é 

compatível com o sexo masculino.

2. Diante das condições peculiares da pessoa, o seu nome de registro está 

em descompasso com a identidade social, sendo capaz de levar seu usuário a 

situação vexatória ou de ridículo, o que justifi ca plenamente a alteração.

3. Deve ser averbado que houve determinação judicial modifi cando o registro, 

sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se, 

assim, a publicidade dos registros e a intimidade do requerente.

4. No entanto, é descabida a alteração do registro civil para fazer constar dado 

não verdadeiro, isto é, que o autor seja do sexo feminino, quando inequivocamente 

ele é do sexo masculino, pois ostenta órgão genitais tipicamente masculinos.
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5. A defi nição do sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve 

espelhar a verdade biológica, somente podendo ser corrigido quando se verifi ca 

erro. Recurso desprovido, por maioria.

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul, os quais foram rejeitados na origem.

Irresignado, o parquet estadual interpõe recurso especial, com amparo na 

alínea “a” do permissivo constitucional, apontando negativa de vigência dos 

artigos 55, parágrafo único, e 109 da Lei n. 6.015/1973.

Sustenta que a mera alteração do prenome da autora (transexual mulher), 

sem a consequente adequação ao sexo consignado no assentamento civil, 

mantém o constrangimento decorrente do transtorno de identidade, pois, ainda 

que socialmente registrada com nome evidentemente feminino, “continuaria 

designada como de sexo masculino, informação obrigatória em documento como o 

passaporte”.

Afi rma que a conclusão do acórdão estadual “afronta a previsão legal que 

estabelece negativa de registro aos ‘prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus 

portadores’”. Pugna pela observância da tese encartada no Enunciado 43 da 1ª 

Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “que viabiliza a modifi cação do sexo jurídico 

sem a necessidade da cirurgia de transgenitalização”. Alega que “tanto a Constituição 

Federal assegura os direitos à dignidade e à intimidade, como o Código Civil no seu 

artigo 21 tutela a privacidade, reputando-a inviolável, incumbindo ‘ao juiz adotar 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma’”. 

Aduz que não se revela coerente “que o Estado assegure à requerente a possibilidade 

de trocar o nome, mas condicione a modifi cação do sexo jurídico à mutilação da 

genitália pela vaginoplastia, procedimento cirúrgico que envolve risco, trazendo 

consequências como a extirpação do órgão genital masculino e, consequentemente, de 

todo aparelho reprodutor, acarretando a infertilidade da requerente”. Assinala que, 

a despeito de qualquer procedimento cirúrgico, o sexo biológico permanece 

inalterado, devendo avançar a jurisprudência para admitir a alteração do registro 

sem tal condicionamento. Conclui que “a melhor interpretação ao artigo 54, § 2º, 

da Lei n. 6.015/1973 seria a compreensão de que se está a tratar de sexo jurídico (ou 

do gênero), assim considerado aquele com o qual a pessoa se apresenta e se identifi ca 

socialmente, o que nem sempre mantém correspondência com o sexo biológico, abrindo-

se espaço para sua retifi cação pela via prevista no artigo 109 da Lei de Registros 

Públicos”.
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O prazo para o oferecimento de contrarrazões decorreu in albis.

O recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia está em 

defi nir se é possível a alteração de gênero no assento de registro civil de pessoa 

transexual, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização 

(também chamada de cirurgia de redesignação ou adequação sexual).

A Corte estadual, por maioria, manteve a sentença que rejeitou o pedido 

de alteração do gênero registral da transexual mulher, limitando-se a autorizar a 

mudança do prenome, pelos seguintes fundamentos:

Com efeito, a questão posta nos autos diz com o direito da pessoa à alteração 

de nome e de sexo, que foi formulado em razão da condição de transexual, não 

tendo feito a cirurgia de adequação ao gênero que, psicológica e socialmente, ele 

adota, que é o feminino, acenando para o direito da sua privacidade, que entende 

ter prioridade frente ao formalismo das disposições registrais.

Observo que o pedido de alteração de nome formulado foi acolhido, em 

parte, para evitar situações de constrangimento para o recorrente, que assume 

a aparência feminina e, não obstante, tem nome masculino. Por esse motivo, 

precisamente, é que o prenome masculino era capaz de expor a pessoa a 

situações embaraçosas e constrangedoras no plano social, pois ainda persiste 

forte carga de preconceitos, e foi corretamente modifi cado, mas foi indeferido o 

seu pleito de alteração de sexo no registro civil, pois ele é, efetivamente, do sexo 

masculino.

Parece-me bastante claro, pelo que os autos mostram, que se trata de uma 

pessoa transexual, que rejeita sua sexualidade natural e pretende se submeter 

à correção cirúrgica da sua genitália, pois se sente mulher, vive como mulher e 

acredita mesmo pertencer ao sexo contrário ao da sua conformação anatômica.

Como lembra ANTÔNIO CHAVES (in “Direito à vida e ao próprio corpo”, pág. 

140), o transexual “usa roupas femininas porque nelas experimenta uma sensação de 

conforto, de naturalidade, de descontração, tranquilidade e bem-estar. Adota sempre 

um nome feminino e se dedica a tarefas femininas, realizadas com naturalidade e 

sem afetação”.

E o ilustre jurista explica que a condição de transexual é totalmente diversa 

daquela vivenciada pelo homossexual travesti, reclamando tratamento 

diferenciado.
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Explica ANTÔNIO CHAVES (op. cit., pág. 129/130) que “o homossexual acha 

‘excitante’ usar roupas femininas, independente de sua psique que não tem nada de 

feminina. Embora o ‘ego psíquico’ do homossexual vislumbre traços de feminilidade, 

o seu ‘ego corporal’ é inteiramente masculino. O homossexual é um efeminado; se 

considera masculino; tem atração por homens e se transveste para atrair certos 

homens, para exibir-se ou porque sente excitação mental que lhe proporciona prazer, 

independente de sexo”.

Destaca o citado jurista que “o homossexual não está em confl ito com a sua 

condição: ele não tem motivação para fazer a operação de mudança de sexo porque 

se regozija de possuir um pênis” e, citando ROBERTO FARINA, assevera que “o 

homossexual tem orientação erótica precisa, ainda que desvirtuada” e “se orgulha de 

possuir um pênis, que lhe proporciona prazer”.

No caso em exame, o recorrente é transexual e afi rma ser desarrazoado ter sido 

deferida a alteração de seu nome para um feminino, quando está sendo mantido 

o seu registro como sendo do gênero masculino, pois isso certamente também 

lhe causará constrangimentos.

Ora, o recorrente não é mulher e o registro público espelha a verdade biológica, 

admitindo-se, como exceção, a troca de sexo quando existe prévia cirurgia de 

transgenitalização. Ou seja, quando há adequação da sua forma física ao gênero 

sexual a que pertence.

A defi nição do sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve sempre 

espelhar a verdade, que é a biológica. E somente pode ser corrigido o registro 

quando se verifi ca existência de erro. Com a realização da cirurgia, ocorrendo a 

transgenitalização, verifi ca-se uma situação excepcional, ou seja, há o ato médico 

redefi nindo o sexo e atestando a inadequação do registro, que deverá então ser 

corrigido.

Observo que deve ser resguardada sempre a boa-fé de terceiros, e mesmo 

quando ocorre a alteração do nome ou do sexo, deve ser procedida a averbação 

à margem do termo, nos moldes análogos ao que dispõe o art. 19, § 3º, da 

Lei de Registros Públicos. Ou seja, deve constar na certidão apenas que existe 

averbação decorrente de determinação judicial alterando o registro, mas sem dar 

publicidade à razão determinante da alteração do registro civil, nem acerca de 

quais alterações foram procedidas, salvo para fi ns matrimoniais, resguardando-

se tanto a publicidade dos registros, como também do direito de intimidade da 

pessoa e de terceiros.

Portanto, com profundo respeito aos entendimentos contrários, tenho que 

é descabida a alteração do registro civil para fazer constar dado não verdadeiro, 

isto é, que o autor seja do sexo feminino, quando inequivocamente ele é do sexo 

masculino, pois ostenta órgão genitais tipicamente masculinos.

Data maxima venia, entendo que não é a vontade do recorrente de ser mulher, 

nem o fato de se sentir mulher, que o transforma em mulher. Pode parecer 
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mulher, mas mulher ele não é. A dignidade pessoal e a respeitabilidade que o 

recorrente merece em nada fi ca diminuída pelo fato de não ser alterado o seu 

registro civil de nascimento. Essa respeitabilidade fi caria arranhada - assim como 

a credibilidade dos órgãos públicos - se exibindo registro de nascimento como 

mulher, fi car constatado que ele, na verdade, é homem.

Finalmente, observo que a sexualidade é questão biológica e que transcende 

o plano da vontade individual, e a defi nição do sexo constitui ato médico. E, como 

o registro civil de nascimento deve espelhar a verdade biológica, somente poderá 

ser corrigido quando se verifi car erro. E, no caso em exame, erro não existe. E 

certamente não será a mera alteração formal do registro civil que transformará 

magicamente o autor, que é homem, em mulher.

3. No exercício da missão constitucional de guardião e intérprete último da 

legislação federal infraconstitucional, o STJ funciona como verdadeiro “Tribunal 

da Cidadania”, cabendo-lhe considerar as modifi cações dos usos e costumes da 

sociedade quando do julgamento de questões relevantes, observada a força 

normativa dos princípios constitucionais fundamentais que funcionam como 

vetores interpretativos e meios integrativos de todo o sistema jurídico nacional. 

Nesta hipótese, há o que a doutrina denomina de posição contramajoritária do 

Poder Judiciário.

Em busca do cumprimento de tal mister, o exame da presente controvérsia 

reclama a superação de preconceitos e estereótipos, bem como o exercício da 

alteridade, isto é, a capacidade de se colocar no lugar do outro, notadamente em 

razão do contexto social atual: uma sociedade que adota um sistema binário de 

gênero, dividindo as pessoas entre mulheres (feminino) e homens (masculino) 

- cada qual com um papel social defi nido e dotado de atributos específi cos -, e 

que marginaliza e/ou estigmatiza os indivíduos fora do padrão heteronormativo.

Nesse primeiro momento, parece importante compreender os conceitos 

jurídicos de sexo, identidade de gênero e orientação sexual, além de distinguir a 

transexualidade das demais dissidências existenciais de gênero.

Sobre o tema, Maria Berenice Dias, uma dos maiores expoentes sobre o 

direito de minorais, assim elucida:

(...) sexo diz com características morfológicas e biológicas, identificadas, 

externamente, pelos órgãos sexuais femininos e masculinos. O sexo não 

determina a orientação sexual e nem a identidade de gênero. Apenas serve de 

referência para o seu reconhecimento.

Gênero é uma construção social que atribui uma série de características para 

diferenciar homens e mulheres em razão de seu sexo biológico. Homens usam 
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azul, jogam futebol, não choram e precisam ser competitivos e fortes. A eles 

está mais do que liberado - é até incentivado - o pleno exercício da sexualidade. 

Mulheres se vestem de cor de rosa, precisam ser frágeis e dóceis. Seus qualifi cativos 

estão ligados à abstinência sexual e a virgindade ainda é sinônimo de pureza e 

castidade.

Identidade de gênero está ligada ao gênero com o qual a pessoa se reconhece: 

como homem, como mulher, como ambos ou como nenhum. A identidade 

de gênero independe dos órgãos genitais e de qualquer outra característica 

anatômica, já que a anatomia não defi ne gênero.

A orientação sexual indica o impulso sexual de cada indivíduo, aponta para 

a forma como ele vai canalizar sua sexualidade. A orientação sexual tem como 

referência o gênero pelo qual a pessoa sente atração, desejo afetivo e sexual. 

Quando for por pessoa que tem identidade de gênero diverso do seu, se diz que a 

pessoa é heterossexual. Se for por alguém do mesmo gênero, a pessoa é rotulada 

de homossexual. E, se a atração for por pessoas de ambos os gêneros, a pessoa é 

classifi cada como bissexual.

Não se deve falar em opção sexual, mas em orientação sexual, expressão que 

significa que o desejo sexual está em direção a determinado gênero. Como 

afi rma Adriana Maluf, a orientação sexual - quer para heterossexuais, quer para 

homossexuais - não parece ser algo que uma pessoa escolha. A única escolha 

que o homossexual pode tomar é a de viver a sua vida de acordo com sua 

verdadeira natureza, ou de acordo com o que a sociedade espera dele. Descrever a 

homossexualidade como um simples caso de escolha é ignorar a dor e a confusão 

por que passam tantos homossexuais quando descobrem sua orientação sexual. 

Seria absurdo pensar que esses indivíduos escolheram deliberadamente algo que 

os deixaria expostos à rejeição por parte da família, dos amigos e da sociedade.

(...)

Transexuais são indivíduos que, via de regra, desde tenra idade, não aceitam 

o seu gênero. Sentem-se em desconexão psíquico-emocional com o seu sexo 

biológico e, de um modo geral, buscam todas as formas de adequar-se a seu sexo 

psicológico.

Já travestis são pessoas que, independente de orientação sexual, aceitam o 

seu sexo biológico, mas se vestem, assumem e se identifi cam como do gênero 

oposto. Não sentem repulsa por sua genitália, como ocorre com os transexuais. 

Por isso não perseguem a redesignação cirúrgica dos órgãos sexuais, até porque 

encontram gratifi cação sexual com o seu sexo.

A transidentidade abrange uma série de opções em que a pessoa sente, adota 

- temporária ou permanentemente - o comportamento e os atributos do gênero 

em contradição com o seu sexo genital. Como explica João Nery, em alguns 

casos, o travestismo é ocasional. Em outros, a pessoa pode viver alternadamente 

com duas identidades sociais, masculina e feminina. Pode, ou assumir uma 
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posição intermediária, o gênero não marcado, ou viver plenamente no tipo de 

sexo oposto. Somente aconteceria o amplo reconhecimento das identidades 

sexuais - e a liberdade sexual seria mais efetiva - se fosse abolido o sistema binário 

que caracteriza as atuais relações de poder entre os gêneros, isto é, se fossem 

rejeitadas as representações sobre o sexo que são impostas como naturais pela 

ideologia dominante e que impõe deveres de comportamento aos interessados.

Transgêneros são indivíduos que, independente da orientação sexual, 

ultrapassam as fronteiras do gênero esperado e construído culturalmente para 

um e para outro sexo. Mesclam nas suas formas plurais de feminilidade ou 

masculinidade, traços, sentimentos, comportamentos e vivências que vão além 

das questões de gênero como, no geral, são tratadas.

A expressão transgênero, nos países de língua inglesa, identifi ca transexuais. 

No Brasil, por um tempo se pretendeu englobar travestis e transexuais neste 

vocábulo. Depois se tentou manter as três expressões, o que acabou se refl etindo 

na sigla LGBTTT. No entanto, houve profundo desconforto tanto de travestis 

como de transexuais que não gostaram de perder suas identidades. Por isso, a 

expressão vem sendo abandonada e com isso afastada a multiplicidade do uso 

da letra “T”.

A expressão trans acabou sendo utilizada como um grande guarda-chuva, 

que alberga diferentes identidades: transexual, travesti e transgênero, para quem 

ainda usa essa expressão. Por ocasião do Congenid - Congresso Internacional 

sobre Identidad de Género y Derechos Humanos, realizado em Barcelona, no ano 

de 2010, foi aprovada a utilização apena da sigla trans* ou da letra T*, ambas com 

asteriscos, para abranger toda as manifestações de transgeneridade: qualquer 

pessoa cuja identidade de gênero não coincide de modo exclusivo e permanente 

com o sexo designado quando do nascimento.

Quando se diz que homens necessariamente nascem com pênis e mulheres 

com vagina, estimula-se a discriminação contra aqueles que, apesar de terem 

nascido com genitália masculina, não se reconhecem como homens e os que 

nasceram com órgãos sexuais femininos, mas não se identifi cam como mulheres. 

Intersexuais ou intersexo - conhecidos como hermafroditas ou andrógenos - são 

pessoas que possuem genitais ambíguos, com características de ambos os sexos, 

e que podem se reconhecer como homem ou como mulher, independente de 

característica física. O gênero não está necessariamente ligado à anatomia. Daí 

a inclusão levada a efeito, e já adotada em inúmeros países, deste segmento na 

sigla LGBTI.

(...) (Homoafetividade e os direitos LGBTI. 6. ed. reformulada. São Paulo: RT, 2014, 

p. 42-44)

Assim, o sexo - excluída a concepção de prática de ato sexual - é entendido 

como um parâmetro distintivo dos seres, os quais são identificados como 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 779-919, julho/setembro 2017 873

mulheres/fêmeas ou homens/machos, à luz de fatores biológicos, psicológicos e 

sociais. Como os registros civis de nascimento são, costumeiramente, realizados 

na infância, os critérios biológicos têm preponderado no Brasil, o que, por sua 

vez, não mais ocorre em países como a Alemanha, onde é possível deixar em 

branco a lacuna correspondente ao sexo nas certidões dos recém-nascidos.

A amplitude da signifi cação da expressão sexo autoriza sua classifi cação nas 

seguintes modalidades: (i) o sexo cromossômico (ou genético); (ii) o sexo endócrino 

(ou gonádico ou gonadal); (iii) o sexo morfológico (ou anatômico ou fenótipo ou 

aparente); (iv) o sexo psicológico (ou psicossocial); e (v) o sexo jurídico (legal ou 

civil).

O sexo cromossômico é definido pelo par de cromossomos sexuais 

apresentado pelo indivíduo (“XY” para indivíduo do sexo masculino e “XX” para 

indivíduo do sexo feminino). O sexo endócrino é determinado a partir do exame 

das glândulas reprodutoras (ovários ou testículos). O sexo morfológico refere-se 

à forma ou aparência de uma pessoa no seu aspecto genital (pênis, escroto e 

testículos para sexo masculino; vagina e útero para sexo feminino). Em relação 

ao sexo psicológico ou psicossocial, analisa-se a concepção de gênero da pessoa sobre 

si mesma, em uma perspectiva sociocultural. Por fi m, o sexo jurídico diz respeito 

àquele que consta no registro civil de nascimento, sendo defi nido o sexo do 

indivíduo em razão de sua vida civil (relações na sociedade).

A identidade de gênero, por sua vez, “está atrelada ao conceito de pertencimento 

de cada um, na sua sensação ou percepção pessoal quanto a qual seja o seu gênero 

(masculino ou feminino), independentemente de sua constituição física ou genética”, 

sobressaindo o entendimento atual de que “não existe determinismo biológico 

quando se fala da construção da identidade sexual, vez que esta se molda além do plano 

do meramente físico ou anatômico, sendo sexo e gênero elementos distintos, havendo 

este último de prevalecer sobre aquele no que se refere à formação da identidade da 

pessoa” (CUNHA Leandro Reinaldo. Identidade e redesignação de gênero: aspectos 

da personalidade, da família e da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2015, p. 19).

Em uma abordagem biomédica da transexualidade, o Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais (também chamado de DSM-5), da 

Associação Americana de Psiquiatria, utiliza a expressão disforia de gênero para 

defi nir o descontentamento afetivo/cognitivo de um indivíduo com o gênero 

designado no nascimento. Consoante o referido manual, a disforia de gênero 

refere-se ao sofrimento que pode acompanhar a percepção de incongruência 
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entre o gênero experimentado ou expresso e o gênero designado de uma pessoa 

(p. 451).

Sob o enfoque antropológico cultural, os transexuais são os indivíduos que 

repudiam sua identidade sexual genética e morfológica, afi rmando a certeza de 

pertencerem ao gênero oposto àquele designado no nascimento. São pessoas que 

se rebelam contra a anatomia sexual apresentada, por considerá-la incompatível 

com a identidade psíquica de gênero que possuem.

O transexual deseja viver e ser aceito como pessoa do gênero oposto. 

Acredita ter nascido “com o corpo trocado”, considerando-o, muitas vezes, 

disforme ou monstruoso, razão pela qual manifesta imperativo desejo 

de “adequação do sexo”, mediante o uso de vestimentas do sexo oposto e a 

realização de terapia hormonal e/ou de cirurgia de transgenitalização. A forte 

rejeição do fenótipo sexual apresentado pode levar o transexual à automutilação 

ou ao suicídio.

São inúmeros os exemplos de pessoas transexuais no Brasil e no exterior.

O fi lme norte-americano chamado Boy’s Don’t Cry retrata a história de 

Brandon Teena (1972-1993), um homem transexual que, após ter seu sexo 

biológico descoberto por “amigos”, é espancado, violentado e assassinado em 

uma cidade do interior dos Estados Unidos (http://olhares-psi.blogspot.

com.br/2013/04/o-que-matou-brandon-teena-os-tres.html). A recente 

transformação de Bruce Jenner (ex-atleta olímpico que conquistou a medalha 

de ouro no decatlo masculino nos Jogos de 1976) em Caitlyn Jenner, foi uma das 

mais comentadas na mídia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Caitlyn_Jenner).

No Brasil, Roberta Close é uma das transexuais mais conhecidas. Apesar de 

ter realizado a cirurgia de transgenitalização em 1989 na Inglaterra, somente 

obteve a alteração judicial de seu nome e gênero no ano de 2005, tendo sofrido 

muitos preconceitos até então (https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberta_Close). 

Lea T. (fi lha do jogador de futebol Toninho Cerezo) e Th ammy Miranda (fi lha 

da cantora Gretchen) são outros exemplos de pessoas transexuais em busca da 

conformação entre o gênero psicossocial e o sexo genital (https://pt.wikipedia.

org/wiki/Lea_T; e https://pt.wikipedia.org/wiki/Th ammy_Miranda).

Uma grande parte dos transexuais anseia pela realização da cirurgia 

de transgenitalização, também chamada de cirurgia de transgenitalismo, 

redesignação sexual, redesignação de gênero, reconstrução sexual, reconstrução 

genital, confi rmação de gênero ou afi rmação de sexo.
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Roberto Farina, o primeiro cirurgião brasileiro que realizou, em 1971, tal 

procedimento cirúrgico em uma transexual mulher, foi condenado, em primeira 

instância, por crime de lesão corporal de natureza grave por inutilização de 

membro. Posteriormente, o extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo 

absolveu-o por reconhecer que a cirurgia era a única “solução terapêutica” apta 

a aplacar o sentimento de angústia existencial manifestado pela transexual 

operada.

Somente em 1997, o Conselho Federal de Medicina autorizou, a 

título experimental, a cirurgia de transgenitalização. Atualmente, encontra-

se em vigor a Resolução CFM 1.955/2010, que autoriza a cirurgia do tipo 

neocolpovulvoplastia (cirurgia para produção de vagina) e/ou procedimentos 

complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundários para as 

transexuais mulheres e, ainda a título experimental, a cirurgia do tipo 

neofaloplastia (cirurgia para produção de pênis) para os transexuais homens.

Após conclusão de batalha judicial travada em ação civil pública, o 

Ministério da Saúde, em 2008, instituiu o “Processo Transexualizador” no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (Portaria MS 1.707/2008).

Em 19 de novembro de 2013, sobreveio a Portaria MS 2.803, que redefi niu 

e ampliou o Processo Transexualizador no SUS, enumerando, entre outros, 

os seguintes procedimentos cirúrgicos considerados de alta complexidade: 

redesignação sexual no sexo masculino (orquiectomia bilateral com amputação 

do pênis e neocolpovulvoplastia, isto é, construção de neovagina), tireoplastia 

(cirurgia de redução do Pomo de Adão com vistas à feminilização da voz e/

ou alongamento das cordas vocais no processo transexualizador), mastectomia 

simples bilateral em usuária sob processo transexualizador (ressecção de ambas 

as mamas com reposicionamento do complexo aréolo mamilar), histerectomia 

c/ anexectomia bilateral e colpectomia em usuária sob processo transexualizador 

(ressecção do útero e ovários, com retirada parcial ou total do segmento da 

vagina).

No que diz respeito aos transexuais masculinos (pacientes em readequação 

para o fenótipo masculino), o SUS realiza, em caráter experimental, os 

procedimentos de vaginectomia e neofaloplastia com implante de próteses 

penianas e testiculares, clitoroplastia e cirurgia de cordas vocais.

Em matéria veiculada em 28.05.2016, no portal eletrônico do Jornal 

Estado de S. Paulo, percebe-se que a cirurgia de transgenitalização demora até 
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doze anos para ser realizada no âmbito do SUS (http://brasil.estadao.com.br/

noticias/geral,mudanca-de-sexo-demora-ate-12-anos-no-brasil,10000053963).

4. Em relação aos aspectos jurídicos da questão, os artigos 55, 57 e 58 

da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), no capítulo atinente ao 

nascimento, assim dispõem:

Art. 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o ofi cial lançará 

adiante do prenome escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem 

conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento 

no ato.

Parágrafo único. Os ofi ciais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis 

de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a 

recusa do ofi cial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de 

quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente.

(...)

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, 

após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que 

estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração 

pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

(...)

Art. 58. O prenome será defi nitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por 

apelidos públicos notórios.

(...) (grifei)

Infere-se, pois, de uma interpretação dos dispositivos legais, que o princípio 

da imutabilidade do nome, conquanto de ordem pública, pode ser mitigado 

quando sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração, o 

que reclamará, em todo caso, autorização judicial, devidamente motivada, após 

audiência do Ministério Público.

Nessa perspectiva, observada a necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, admite-se a mudança do nome ensejador de situação vexatória ou 

degradação social ao indivíduo, como ocorre com aqueles cujos prenomes são 

notoriamente enquadrados como pertencentes ao gênero masculino ou ao 

gênero feminino, mas que possuem aparência física e fenótipo comportamental 

em total desconformidade com o disposto no ato registral.

A mera alteração do prenome das pessoas transexuais, contudo, 

segundo parece, não alcança o escopo protetivo encartado na norma jurídica 

infralegal, além de descurar da imperiosa exigência de concretização do 
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princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que traduz a máxima 

antiutilitarista segundo a qual cada ser humano deve ser compreendido como 

um fi m em si mesmo e não como um meio para a realização de fi nalidades 

alheias ou de metas coletivas.

Isso porque, se a mudança do prenome confi gura alteração de gênero 

(masculino para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante 

no registro civil preservará a incongruência entre os dados assentados e a 

identidade de gênero da pessoa, a qual continuará suscetível a toda sorte de 

constrangimentos na vida civil, confi gurando-se, a meu juízo, fl agrante atentado 

a direito existencial inerente à personalidade.

Assim, a segurança jurídica pretendida com a individualização da pessoa 

perante a família e a sociedade - ratio essendi do registro público, norteado pelos 

princípios da publicidade e da veracidade registral - deve ser compatibilizada 

com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, que constitui 

vetor interpretativo de toda a ordem jurídico-constitucional.

Nessa compreensão, o STJ, ao julgar casos nos quais realizada a cirurgia de 

transgenitalização, adotou orientação jurisprudencial no sentido de ser possível 

a alteração do nome e do sexo/gênero das pessoas transexuais no registro civil:

Direito Civil. Recurso especial. Transexual submetido à cirurgia de redesignação 

sexual. Alteração do prenome e designativo de sexo. Princípio da dignidade da 

pessoa humana.

- Sob a perspectiva dos princípios da Bioética, de benefi cência, autonomia e 

justiça, a dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de 

tolerância, para que a mitigação do sofrimento humano possa ser o sustentáculo 

de decisões judiciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo e foco principal 

do Direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, socioambiental e 

ético-espiritual.

- A afirmação da identidade sexual, compreendida pela identidade humana, 

encerra a realização da dignidade, no que tange à possibilidade de expressar todos 

os atributos e características do gênero imanente a cada pessoa. Para o transexual, 

ter uma vida digna importa em ver reconhecida a sua identidade sexual, sob a ótica 

psicossocial, a refl etir a verdade real por ele vivenciada e que se refl ete na sociedade.

- A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato social exige, pois, a invocação 

dos princípios que funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento jurídico, 

marcadamente a dignidade da pessoa humana, cláusula geral que permite a tutela 

integral e unitária da pessoa, na solução das questões de interesse existencial 

humano.
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- Em última análise, afirmar a dignidade humana significa para cada um 

manifestar sua verdadeira identidade, o que inclui o reconhecimento da real 

identidade sexual, em respeito à pessoa humana como valor absoluto.

- Somos todos fi lhos agraciados da liberdade do ser, tendo em perspectiva 

a transformação estrutural por que passa a família, que hoje apresenta molde 

eudemonista, cujo alvo é a promoção de cada um de seus componentes, em 

especial da prole, com o insigne propósito instrumental de torná-los aptos de 

realizar os atributos de sua personalidade e afi rmar a sua dignidade como pessoa 

humana.

- A situação fática experimentada pelo recorrente tem origem em idêntica 

problemática pela qual passam os transexuais em sua maioria: um ser humano 

aprisionado à anatomia de homem, com o sexo psicossocial feminino, que, após 

ser submetido à cirurgia de redesignação sexual, com a adequação dos genitais 

à imagem que tem de si e perante a sociedade, encontra obstáculos na vida civil, 

porque sua aparência morfológica não condiz com o registro de nascimento, 

quanto ao nome e designativo de sexo.

- Conservar o sexo masculino no assento de nascimento do recorrente, em favor 

da realidade biológica e em detrimento das realidades psicológica e social, bem como 

morfológica, pois a aparência do transexual redesignado, em tudo se assemelha ao 

sexo feminino, equivaleria a manter o recorrente em estado de anomalia, deixando 

de reconhecer seu direito de viver dignamente.

- Assim, tendo o recorrente se submetido à cirurgia de redesignação sexual, nos 

termos do acórdão recorrido, existindo, portanto, motivo apto a ensejar a alteração 

para a mudança de sexo no registro civil, e a fi m de que os assentos sejam capazes de 

cumprir sua verdadeira função, qual seja, a de dar publicidade aos fatos relevantes 

da vida social do indivíduo, forçosa se mostra a admissibilidade da pretensão do 

recorrente, devendo ser alterado seu assento de nascimento a fi m de que nele conste 

o sexo feminino, pelo qual é socialmente reconhecido.

- Vetar a alteração do prenome do transexual redesignado corresponderia a 

mantê-lo em uma insustentável posição de angústia, incerteza e conflitos, que 

inegavelmente atinge a dignidade da pessoa humana assegurada pela Constituição 

Federal. No caso, a possibilidade de uma vida digna para o recorrente depende da 

alteração solicitada. E, tendo em vista que o autor vem utilizando o prenome 

feminino constante da inicial, para se identifi car, razoável a sua adoção no assento 

de nascimento, seguido do sobrenome familiar, conforme dispõe o art. 58 da Lei 

n. 6.015/1973.

- Deve, pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de quem já enfrentou 

tantas difi culdades ao longo da vida, vencendo-se a barreira do preconceito e da 

intolerância. O Direito não pode fechar os olhos para a realidade social estabelecida, 

notadamente no que concerne à identidade sexual, cuja realização afeta o mais 

íntimo aspecto da vida privada da pessoa. E a alteração do designativo de sexo, 

no registro civil, bem como do prenome do operado, é tão importante quanto a 
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adequação cirúrgica, porquanto é desta um desdobramento, uma decorrência lógica 

que o Direito deve assegurar.

- Assegurar ao transexual o exercício pleno de sua verdadeira identidade sexual 

consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do ser humano sob todos os 

aspectos, garantindo que ele não seja desrespeitado tampouco violentado em sua 

integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o redesignado exercer, em amplitude, 

seus direitos civis, sem restrições de cunho discriminatório ou de intolerância, alçando 

sua autonomia privada em patamar de igualdade para com os demais integrantes 

da vida civil. A liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional e social do 

recorrente, que terá, após longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações 

e dissabores, enfi m, uma vida plena e digna.

- De posicionamentos herméticos, no sentido de não se tolerar imperfeições 

como a esterilidade ou uma genitália que não se conforma exatamente com os 

referenciais científi cos, e, consequentemente, negar a pretensão do transexual 

de ter alterado o designativo de sexo e nome, subjaz o perigo de estímulo a uma 

nova prática de eugenia social, objeto de combate da Bioética, que deve ser 

igualmente combatida pelo Direito, não se olvidando os horrores provocados 

pelo holocausto no século passado.

Recurso especial provido. (REsp 1.008.398/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 18.11.2009) (grifei)

Registro público. Mudança de sexo. Exame de matéria constitucional. 

Impossibilidade de exame na via do recurso especial. Ausência de 

prequestionamento. Súmula n. 211/STJ. Registro civil. Alteração do prenome e do 

sexo. Decisão judicial. Averbação. Livro cartorário.

(...)

4. A interpretação conjugada dos arts. 55 e 58 da Lei n. 6.015/1973 confere 

amparo legal para que transexual operado obtenha autorização judicial para a 

alteração de seu prenome, substituindo-o por apelido público e notório pelo qual 

é conhecido no meio em que vive.

5. Não entender juridicamente possível o pedido formulado na exordial 

significa postergar o exercício do direito à identidade pessoal e subtrair do 

indivíduo a prerrogativa de adequar o registro do sexo à sua nova condição física, 

impedindo, assim, a sua integração na sociedade.

6. No livro cartorário, deve fi car averbado, à margem do registro de prenome e 

de sexo, que as modifi cações procedidas decorreram de decisão judicial.

7. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 737.993/MG, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10.11.2009, DJe 

18.12.2009) (grifei)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

880

O exame da presente controvérsia, atinente a pedido de alteração de nome 

e de sexo de pessoa transexual que não realizou a cirurgia de transgenitalização, 

consubstancia, segundo penso, valiosa oportunidade para promover signifi cativo 

avanço na jurisprudência desta Corte referente a direitos humanos.

Antes, porém, importante assinalar que, sobre o tema, encontram-se 

pendentes de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.275/DF e o Recurso Extraordinário 670.422/RS.

No bojo da ADI 4.275/DF, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, 

pretende-se atribuir ao artigo 58 da Lei n. 6.015/1973 interpretação conforme 

à Constituição da República, viabilizando-se aos transexuais a alteração do 

prenome e do sexo no registro civil, independentemente de realização de cirurgia 

de transgenitalização. Tal processo foi distribuído ao eminente Ministro Marco 

Aurélio em 31.07.2009.

Por sua vez, no RE 670.422/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias 

Toff olli, distribuído em 03.02.2012, foi reconhecida a repercussão geral da 

matéria referente à possibilidade de alteração de gênero no assento de registro 

civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação 

de sexo (Tema 761).

Nos autos do citado recurso extraordinário representativo da controvérsia, 

o ilustre Procurador Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, 

apresentou parecer favorável ao provimento do reclamo interposto por homem 

transexual que não realizara a cirurgia de transgenitalização, consoante se extrai 

da leitura da respectiva ementa:

Recurso extraordinário. Constitucional. Repercussão geral. Tema 761. Alteração 

de registro civil de transexual. Retifi cação de nome e do gênero. Inexigência de 

prévia realização de cirurgia de transgenitalização. Exclusão do termo “transexual” 

nos assentos do registro civil. Direito à identidade individual e social. Violação 

da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade. Direito das 

minorias.

1 - Tese de Repercussão Geral - Tema 761: É possível a alteração de gênero no 

registro civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico 

de adequação de sexo, sendo vedada a inclusão, ainda que sigilosa, do termo 

“transexual” ou do gênero biológico nos respectivos assentos.

2 - Não é possível que uma pessoa seja tratada civilmente como se pertencesse 

a sexo diverso do qual se identifi ca e se apresenta publicamente, pois a identidade 

sexual encontra proteção nos direitos da personalidade e na dignidade da pessoa 
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humana, previstos na Constituição Federal (CF). Tese de Repercussão Geral 

proposta pela Procuradoria Geral da República no RE 845.779.

3 - Condicionar a alteração de gênero no assentamento civil de transexual à 

realização da cirurgia de transgenitalização viola o direito à saúde e à liberdade, e 

impossibilita que seja retratada a real identidade de gênero da pessoa trans, que é 

verifi cável por outros fatores, além do biológico.

4 - Não se afi gura lógica nem razoável decisão que, de um lado, permite a 

alteração de antenome do recorrente, averbando antropônimo nitidamente 

masculino, e, de outro, insiste em manter, no assentamento civil do trans-homem 

que não se submeteu à neocolpovulvoplastia, a anotação do gênero feminino ou 

do termo “transexual”.

5 - A inclusão do termo transexual no registro civil não condiz com o real 

gênero com o qual se identifi ca a pessoa trans e viola os direitos à identidade, 

ao reconhecimento, à saúde, à liberdade, à privacidade, à igualdade e à não 

discriminação, todos corolários da dignidade da pessoa humana, bem como o 

direito a recursos jurídicos e medidas corretivas. Tal averbação, ainda que sigilosa, 

é discriminatória e reforça o estigma sofrido pelo transexual, pois a legislação, 

para fi ns de registro, somente reconhece dois sexos: o feminino e o masculino.

6 - Parecer pelo provimento do recurso.

5. A meu ver, esta Corte Superior sempre buscou adotar a exegese que 

reflita a máxima efetividade do princípio constitucional da promoção da 

dignidade da pessoa humana, cláusula geral de tutela dos direitos existenciais 

inerentes à personalidade, a qual, hodiernamente, é concebida como valor 

fundamental do ordenamento, o que implica o dever inarredável de respeito às 

diferenças.

No livro “Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo”, Assis Moreira Silva 

Júnior bem esclarece:

As minorias sexuais são compostas por pessoas que rompem com o padrão 

heteronormativo de orientação sexual e de identidade de gênero coincidente 

com o sexo biológico, estando inseridas no contexto dos grupos minoritários e 

vulneráveis. Seus integrantes sofrem preconceito, discriminação e intolerância, 

que se manifesta através da homofobia, materializada em atos de violência física 

e/ou moral, bem como de forma velada, limitando o gozo de direitos. (Op. cit. 

Coordenação de Maria Berenice Dias. 2. ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Ed. RT, 

2014, pág. 75)

Em se tratando das pessoas transexuais, a realidade de violência é ainda 

mais acentuada, por ser impossível, notadamente à vista da documentação 
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apresentada, ocultar a incongruência entre o sexo biológico e sua identidade de 

gênero. A chamada “transfobia” tem crescido no Brasil, país onde mais ocorrem 

homicídios de pessoas transexuais no mundo (689 mortes entre janeiro de 

2008 e dezembro de 2014), segundo noticia a organização Transgender Europe 

(http://www.cartacapital.com.br/sociedade/um-tapa-na-cara-5322.html).

No tocante ao direito de alteração do nome e do sexo dos transexuais 

no registro civil, já existe legislação, em muitos países, que não condiciona o 

exercício do direito à realização da cirurgia de adequação sexual.

No Reino Unido, é possível obter a chamada certidão de reconhecimento 

de gênero, que altera a certidão de nascimento e atesta legalmente a troca da 

identidade de gênero da pessoa, não impondo como condição a realização de 

cirurgia ou de tratamento hormonal. Para tanto, revela-se sufi ciente a aprovação 

de comissão interdisciplinar que avalia o histórico e as circunstâncias de cada 

requerente.

Na Espanha, desde 2007, os transexuais podem pleitear a retifi cação do 

nome e do sexo sem necessidade de cirurgia de transgenitalização, bastando a 

existência de laudo médico e psicológico atestando a disforia de gênero.

Em Portugal, no ano de 2011, criou-se o procedimento administrativo de 

mudança de sexo e de nome próprio no registro civil, exigindo-se tão somente 

um diagnóstico psiquiátrico elaborado por equipe multidisciplinar de sexologia 

clínica, não se fazendo qualquer alusão à necessidade de cirurgia.

O Governo da Noruega, neste ano, apresentou um projeto de lei para 

mudança de gênero no registro de nascimento sem a exigência de cirurgia, 

preceituando que “qualquer pessoa que considere que o gênero difere do que foi 

designado tem o direito de mudá-lo com base em sua própria percepção”.

A Argentina tem uma das lei de identidade de gênero mais avançadas do 

mundo, que autoriza qualquer pessoa a retifi car seu nome, sexo e imagem nos 

documentos públicos, diretamente no “Registro Nacional de Pessoas”, sem a 

necessidade de diagnósticos médicos/psiquiátricos ou da realização de cirurgia 

de redesignação sexual.

No Congresso Nacional brasileiro, há importante projeto de lei que busca 

alterar o artigo 58 da Lei de Registros Públicos, regulando o registro civil dos 

transexuais. É o PL 5.002/2013, dos deputados federais Jean Wyllys e Érika 

Kokay - baseado na lei de identidade de gênero argentina -, cujos artigos 3º e 4º 

encontram-se assim redigidos:
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Artigo 3º - Toda pessoa poderá solicitar a retificação registral de sexo e a 

mudança do prenome e da imagem registradas na documentação pessoal, 

sempre que não coincidam com a sua identidade de gênero auto-percebida.

Artigo 4º - Toda pessoa que solicitar a retifi cação registral de sexo e a mudança 

do prenome e da imagem, em virtude da presente lei, deverá observar os 

seguintes requisitos:

I - ser maior de dezoito (18) anos;

II - apresentar ao cartório que corresponda uma solicitação escrita, na qual 

deverá manifestar que, de acordo com a presente lei, requer a retifi cação registral 

da certidão de nascimento e a emissão de uma nova carteira de identidade, 

conservando o número original;

III - expressar o/s novo/s prenome/s escolhido/s para que sejam inscritos.

Parágrafo único: Em nenhum caso serão requisitos para alteração do prenome:

I - intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial;

II - terapias hormonais;

III - qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico;

IV - autorização judicial.

6. Diante desse quadro, penso que a recusa da alteração de gênero de 

transexual, com base na falta de realização de cirurgia de transgenitalização, 

ofende a cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana, a qual, 

segundo Ingo W. Sarlet, não contém apenas declaração de conteúdo ético e 

moral, mas também “norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status 

constitucional formal e material e, como tal, inequivocadamente carregado de efi cácia” 

(Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 84).

Tal valor (e princípio normativo) supremo envolve um complexo de direitos 

e deveres fundamentais de todas as dimensões que protegem o indivíduo 

de qualquer tratamento degradante ou desumano, garantindo-lhe condições 

existenciais mínimas para uma vida digna e preservando-lhe a individualidade e 

autonomia contra qualquer tipo de interferência estatal ou de terceiros (efi cácias 

vertical e horizontal dos direitos fundamentais).

Os direitos fundamentais não se limitam aos expressos no Título II da 

Constituição da República. Há outros espalhados pelo texto constitucional, 

além daqueles decorrentes de princípios adotados pelo Poder Constituinte e de 

tratados internacionais em que o Brasil fi gurou como partícipe.
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É o que se extrai do § 2º do artigo 5º da Constituição da República, verbis:

Ar t. 5º. (...)

(...)

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

(...)

Os direitos fundamentais derivados diretamente da dignidade da pessoa 

humana são também chamados de direitos humanos. Por outro lado, sob a ótica 

civilista, os direitos fundamentais relacionados com a dimensão existencial da 

subjetividade humana são também denominados de direitos de personalidade.

A análise da pretensão deduzida pela autora (de retifi cação do nome 

e do sexo no registro civil) reclama o exame de direitos humanos (ou de 

personalidade) que guardam signifi cativa interdependência, quais sejam: direito 

à liberdade (de desenvolvimento e de expressão da personalidade humana), 

direito à identidade, direito ao reconhecimento perante a lei, direito à intimidade 

e à privacidade, direito à igualdade e à não discriminação, direito à saúde e 

direito à felicidade (ao bem-estar geral).

O direito à identidade integra o conteúdo mínimo dos direitos de 

personalidade. Na presente perspectiva, diz respeito ao direito fundamental 

dos transexuais de serem tratados socialmente de acordo com sua identidade 

de gênero. A compreensão de vida digna abrange, assim, o direito de serem 

identifi cados, civil e socialmente, de forma coerente com a realidade psicossocial 

vivenciada, a fi m de se combater, concretamente, qualquer discriminação ou 

abuso violadores do exercício de sua personalidade.

O referido direito está umbilicalmente vinculado ao direito de liberdade 

de desenvolvimento e expressão da própria personalidade, consoante se extrai da 

seguinte doutrina:

O direito à identidade é a garantia de reconhecimento da existência da pessoa 

no seio social, bem como de seus caracteres particulares, como aspectos físicos, 

pessoais e culturais; é o direito de ser como verdadeiramente é. Extrapola-se, 

portanto, a visão simplista registral, pois, mesmo sem qualquer registro de 

identifi cação, ao sujeito garante-se sua identidade, sua liberdade de expressar-

se como é, clamando a si a proteção do Estado contra qualquer discriminação, 

violação da intimidade, ou limitação da liberdade em todas as suas formas: de 

expressão, de locomoção e de exercício da própria identidade.
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Com o respaldo constitucional do Direito Social ao desenvolvimento, todos os 

cidadãos possuem a mesma proteção contra qualquer ato que lhe venha a atingir 

ou que lhe gere óbices ao desenvolvimento pessoal. Ou seja, tudo é permitido 

desde que não cause mal a terceiros - incluindo a sociedade.

Assim, sendo a identidade a representação do ser humano, e sendo a 

sociedade o palco de sua representação, não poderá essa mesma sociedade gerar 

qualquer empecilho ao desempenho dessa identidade na busca pelo projeto de 

vida e desenvolvimento pessoal, sob pena de estar gerando discriminação. Isso 

seria, no entanto, totalmente contrário aos princípios básicos de formação da 

própria sociedade (...).

A identidade forma-se a através de um complexo de caracteres culturais, 

psicológicos, sociais, morais, etc., sendo a expressão sexual, um desses aspectos 

de representação. Diante disso, a identidade de gênero ou identidade sexual é 

um sentimento íntimo, próprio da pessoa em relação à sua identifi cação como 

homem ou como mulher, e assim vai estruturando todo o seu comportamento e 

sua vivência social.

(...)

A identidade é o real fator de exteriorização da personalidade, e sendo esta um 

elemento psíquico, existem pessoas que, embora sejam transexuais - possuem o sexo 

registral diferente daquele com o qual se identifi cam - não possuem uma aversão 

a sua genitália, convivem bem com ela e não tem como principal problema a sua 

adequação. A infelicidade desse grupo de pessoas está na falta de recepção social, 

o que lhe acarreta situações vexatórias e de total discriminação. A sociedade clama 

um comportamento da pessoa de acordo com o gênero com o qual foi registrada; 

no entanto, o sentimento interno, sua psique não espelha essa realidade. Esse sim é 

o principal problema desses indivíduos, não é a adequação da genitália, mas, sim, 

sua adequação ao mundo externo, à sociedade, a começar pela alteração de seu 

prenome e a retifi cação de seu gênero sexual. (SANCHES, Patrícia Corrêa. Diversidade 

sexual e direito homoafetivo. Maria Berenice Dias (coord.). 2. ed. rev., atual. e ampl. 

São Paulo: RT, 2014, p. 570-572)

Desse modo, sendo certo que cada pessoa é livre para expressar os atributos 

e características de gênero que lhe são imanentes, não se revela legítimo ao 

Estado condicionar a pretensão de mudança do sexo registral dos transexuais à 

realização da cirurgia de transgenitalização. Tal imposição confi gura, claramente, 

indevida intromissão estatal na liberdade de autodeterminação da identidade de 

gênero alheia.

Por sua vez, o direito ao reconhecimento perante a lei é um dos princípios 

enumerados na Carta de Yogyakarta, cidade da Indonésia na qual, em 2006, 

a Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos 

Humanos coordenaram conferência com a participação de diversos organismos 
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internacionais (e a colaboração de especialistas de 29 nações, inclusive do 

Brasil), a fi m de desenvolver um conjunto de cânones e preceitos jurídicos 

internacionais sobre a aplicação da legislação dos países às violações de direitos 

humanos baseadas na orientação sexual e na identidade de gênero (real ou 

percebida).

Na ocasião, o aludido princípio foi assim defi nido:

Princípio 3. Direito ao Reconhecimento perante a Lei.

Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer lugar, como 

pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero 

diversas devem gozar de capacidade jurídica em todos os aspectos da vida. A 

orientação sexual e identidade de gênero autodefi nidas por cada pessoa constituem 

parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos de sua 

autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma pessoa deverá ser forçada 

a se submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de sexo, 

esterilização ou terapia hormonal, como requisito para o reconhecimento legal de 

sua identidade de gênero. Nenhum status, como casamento ou status parental, 

pode ser invocado para evitar o reconhecimento legal da identidade de gênero 

de uma pessoa. Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para esconder, 

reprimir ou negar sua orientação sexual ou identidade de gênero. (grifei)

Em consequência do referido princípio, foram efetuadas as seguintes 

recomendações aos Estados partícipes:

(...)

b) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos 

que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a 

identidade de gênero autodefi nida por cada pessoa;

c) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos 

que sejam necessárias para que existam procedimentos pelos quais todos os 

documentos de identidade emitidos pelo Estado que indiquem o sexo/gênero da 

pessoa – incluindo certifi cados de nascimento, passaportes, registros eleitorais e 

outros documentos – refl itam a profunda identidade de gênero autodefi nida por 

cada pessoa.

d) Assegurar que esses procedimentos sejam eficientes, justos e não-

discriminatórios e que respeitem a dignidade e privacidade das pessoas;

e) Garantir que mudanças em documentos de identidade sejam reconhecidas 

em todas as situações em que a identifi cação ou desagregação das pessoas por 

gênero seja exigida por lei ou por políticas públicas;

(...)
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Assim, a exigência de cirurgia de transgenitalização para viabilizar a 

mudança do sexo registral dos transexuais vai de encontro à defesa dos direitos 

humanos internacionalmente reconhecidos - máxime diante dos custos e da 

impossibilidade física desta cirurgia para alguns -, por condicionar o exercício 

do direito à personalidade à realização de mutilação física, extremamente 

traumática, sujeita a potenciais sequelas (como necrose e incontinência urinária, 

entre outras) e riscos (inclusive de perda completa da estrutura genital).

Com efeito, somente a vontade livre e consciente da pessoa (sem qualquer 

imposição estatal) pode legitimar o referido procedimento cirúrgico, o qual 

não deve fi gurar como pressuposto ao exercício pleno da personalidade dos 

transexuais, no que diz respeito ao direito de obterem a alteração do prenome e 

do sexo do registro civil compatíveis com o gênero vivenciado.

A inviolabilidade da vida privada é também objeto do artigo 21 do Código 

Civil, segundo o qual:

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 

do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar 

ato contrário a esta norma.

Nesse contexto, a proteção das escolhas de vida dos transexuais consagra 

a tutela constitucional da intimidade e da privacidade, que não podem sofrer 

ingerência do Estado, como bem defi nido na obra intitulada “Diversidade 

Sexual e Direito Homoafetivo”:

A intimidade integra os direitos da personalidade, cuja tríplice confi guração, 

direitos privados, não patrimoniais e absolutos fazem de sua tutela uma função 

inderrogável do Estado. No entanto, na sociedade contemporânea, marcada pela 

superexposição virtual, o conceito de intimidade não pode ser construído da 

mesma maneira como o foi no decorrer do século XIX. Assinala Stefano Rodotà:

Hoje não consideramos a vida privada como estreitamente vinculada à 

noção de segredo, mas a examinamos por um ângulo mais rico, quer dizer, 

a vida privada necessita de uma proteção, pois se trata de proteger as 

escolhas de vida contra o controle público e o estigma social.

Assim, o direito à intimidade também possibilita que o indivíduo, em prol da 

construção de sua identidade sexual, disponha até certo ponto de seu próprio 

corpo, em conformidade com sua intimidade, isto é, a vida que o indivíduo 

escolheu para si.
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Nesse aspecto, os transexuais têm sua sexualidade constitucionalmente 

tutelada pelo Estado, ao qual incumbe, mais que colocá-la à prova da posse ou 

não de genitália tida como adequada, protegê-la contra os outros e mesmo 

contra a sua própria ingerência. (OPPERMANN, Marta Cauduro; ZENEVICH, Letícia. 

Maria Berenice Dias (coord.). 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 592-

593)

O Estado não pode, portanto, adentrar a esfera da vida íntima da pessoa 

transexual, impondo-lhe a realização de uma cirurgia, que poderá trazer 

incomensuráveis prejuízos ao exercício de uma vida digna e plena, sendo muitas 

vezes inatingível em razão dos custos para sua realização. Tal exigência não 

encontra qualquer justifi cativa voltada ao bem comum, pois a identidade do ser 

é algo personalíssimo, não dizendo respeito a mais ninguém, ao passo que a falta 

de conformação registral com a realidade psicossocial implica fl agrante violação 

ao direito do transexual de não explicitar a sua condição em uma sociedade 

ainda maculada pelo desrespeito às diferenças.

No que diz respeito ao direito à igualdade e à não discriminação, 

revela-se imperativa a busca pela eliminação das desigualdades fáticas que 

venham a colocar os transexuais em situação de inferioridade, expondo-os a 

constrangimentos fundados meramente em sua discordância com o sistema 

binário de gênero existente na sociedade.

Nesse mesmo diapasão, a Convenção Interamericana contra Toda Forma 

de Discriminação (assinada, mas ainda não ratificada pelo Brasil) repudia 

qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da 

vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o 

reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, do direito à 

identidade e expressão de gênero (artigo 1º).

Sobre o direito à igualdade aplicado especifi camente à pessoa transexual 

não submetida à cirurgia de transgenitalização, extrai-se a seguinte ponderação 

da doutrina:

O que se evidencia é que a lei proíbe a existência de formas de discriminação 

consideradas absurdas, sendo certo que o princípio constitucional apenas 

restará lesado nas hipóteses em que o elemento discriminador não se mostrar 

a serviço de uma fi nalidade albergada pelo ordenamento posto. A perpetuação 

de uma situação de exclusão fundada em mitos atávicos remete o sujeito a uma 

situação de marginalidade, privando-o de determinados direitos, o que acarreta 

o estabelecimento de um estado de impotência capaz de gerar desdobramentos 

até mesmo trágicos.
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Entende-se por razoáveis diferenciações normativas vinculadas a uma 

justificativa objetiva, fundada em critérios e juízos valorativos tidos como 

adequados de forma genérica, demonstrada uma finalidade que se mostre 

compatível com o fi m colimado por aquela diferenciação. Se a imposição distintiva 

se mostrar arbitrária, se ela não se coaduna com a natureza da desigualdade, não 

leva à igualdade, mas ao privilégio, a uma discriminação. É esta, pois, em síntese, 

uma diferenciação desarrazoada ou arbitrária.

Assim, não se pode fomentar um raciocínio em que se separa os iguais, sem 

qualquer critério efetivamente admissível, pelo simples fato de serem pessoas com 

uma constituição genital diferente, em decorrência de sua orientação sexual, ou 

qualquer coisa que o valha. Não é coerente tratar-se de forma desigual apenas 

fundando-se em preceitos que são socialmente impostos e que não se sustentam 

por si só, tornando o sistema jurídico um refém de uma visão antiga e desprovida de 

efetivação social.

(...)

É de se entender que juntamente com o direito da igualdade nasce como direito 

fundamental a prerrogativa de ser diferente e ter esta condição respeitada, com o 

direito de exigir um tratamento igualitário nas circunstâncias em que a existência de 

diferenças tem força para inferiorizar, ou ainda exigir que se garanta o direito de ser 

diferente toda vez que a igualdade tiver o poder de descaracterizar quem se é, com 

uma igualdade que reconheça a existência de diferenças, bem como que essa não 

venha a produzir ou fomentar desigualdades. (CUNHA, Leandro Reinaldo. Op. cit., 

p. 60-61)

O direito à igualdade não autoriza, portanto, que o Estado perpetre 

discriminações odiosas entre as pessoas, notadamente quando o discrímen 

erigido sequer é algo a ser aferível na grande maioria das relações sociais, pois 

certo que a genitália humana faz parte da intimidade de cada um.

Por seu turno, o direito fundamental à saúde manifesta-se na necessidade 

de garantia do bem-estar biopsicofísico da pessoa transexual cuja identidade 

de gênero for devidamente retratada no assentamento civil. Ademais, como 

dito acima, um procedimento cirúrgico (que envolve riscos demasiados) não 

pode fi gurar como pressuposto para o exercício de direito voltado ao pleno 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo.

Por fi m, cumpre dar o devido enfoque ao direito fundamental à felicidade, 

apontado no inciso IV do artigo 3º da Constituição da República, verbis:

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...)
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  IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.

No que diz respeito aos transexuais não operados, a recusa do direito de 

adequação de sua identidade registral à realidade psicossocial vivenciada pode 

mesmo confi gurar inobservância de sua liberdade de escolha. Traduz fl agrante 

empecilho à realização pessoal do indivíduo, cuja segregação e tensão na esfera 

social serão mantidas com o autoritarismo estatal.

Para a compreensão da gravidade da inobservância do aludido direito 

fundamental, extrai-se da doutrina elucidativo exemplo formulado pelo jurista 

norte americano Taylor Flynn:

Uma mulher transexual, por exemplo, que é legalmente declarada um homem, 

pode não conseguir alterar seus documentos de identificação (como registro de 

nascimento, carteira de motorista, ou passaporte) para que eles reflitam o sexo 

com o qual ela se identifi ca, um resultado que a expõe à discriminação potencial, 

perseguição e violência em inúmeras transações que compõem a nossa vida 

cotidiana. O que deveria ser uma simples tarefa de comprar um item com cartão de 

crédito (onde identifi cação pode ser requerida) pode tornar-se um pesadelo: uma 

pessoa transexual corre risco de ser humilhada, de que alguém se negue a servi-la, 

de que espectadores da cena façam-lhe mal - agora conscientes de sua variação de 

gênero por causa da reação do balconista da loja - e que podem segui-la fora da 

loja. (...) Ela pode ter um empréstimo negado, ter um serviço negado no banco, ou 

alcançar o emprego dos seus sonhos somente para ser demitida tão logo quanto ela 

apresente documentos de identifi cação no seu primeiro dia. (OPPERMANN, Marta 

Cauduro; e ZENEVICH, Letícia. Op. cit. Coordenação de Maria Berenice Dias. 2. ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 592)

Consequentemente, à luz dos direitos fundamentais corolários do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, infere-se que o direito dos 

transexuais à retifi cação do sexo no registro civil não pode fi car condicionado à 

exigência de realização da cirurgia de transgenitalização, para muitos inatingível 

fi nanceiramente (como parece ser o caso em exame) ou mesmo inviável do 

ponto de vista médico.

Ademais, o chamado sexo jurídico (aquele constante no registro civil de 

nascimento, atribuído, na primeira infância, com base no aspecto morfológico, 

gonádico ou cromossômico) não pode olvidar o aspecto psicossocial defl uente 

da identidade de gênero autodefi nido por cada indivíduo, o qual, tendo em vista 

a ratio essendi dos registros públicos, é o critério que deve, na hipótese, reger as 

relações do indivíduo perante a sociedade.
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Exegese contrária revela-se incoerente diante da consagração jurisprudencial 

do direito de retifi cação do sexo registral conferido aos transexuais operados, 

que, nada obstante, continuam vinculados ao sexo biológico/cromossômico 

repudiado. Ou seja, independentemente da realidade biológica, o registro civil 

deve retratar a identidade de gênero psicossocial da pessoa transexual, de quem 

não se pode exigir a cirurgia de transgenitalização para o gozo de um direito.

Nesse sentido, e não por outro motivo, merecem referência os Enunciados 

aprovados, em 2014, pelo Conselho Nacional de Justiça, quando da realização 

da I Jornada de Direito da Saúde, verbis:

Enunciado 42. Quando comprovado o desejo de viver e ser aceito enquanto 

pessoa do sexo oposto, resultando numa incongruência entre a identidade 

determinada pela anatomia de nascimento e a identidade sentida, a cirurgia de 

transgenitalização é dispensável para a retifi cação de nome no registro civil.

Enunciado 43. É possível a retifi cação do sexo jurídico sem a realização da 

cirurgia de transgenitalização.

Importante destacar, outrossim, que o ilustre Procurador Geral da 

República, Dr. Rodrigo Janot, ao oferecer parecer favorável aos transexuais 

não submetidos à cirurgia de transgenitalização, no bojo do RE 670.422/RS, 

fez ponderações relevantes sobre os refl exos do reconhecimento do direito 

de retifi cação registral, os quais abrangem inclusive as pessoas transexuais já 

operadas. Confi ra-se:

O estado civil, em que pese seja corriqueiramente utilizado para designar a 

situação da pessoa em relação ao casamento ou entidade familiar, engloba outras 

qualidades referentes a seu status jurídico nas esferas física, privada e pública. O 

gênero, tal qual o nome, está entre as qualifi cações pelas quais as pessoas passam 

a se autoidentifi car e a se identifi car na sociedade. Portanto, a ação de alteração 

de gênero decorrente da transexualidade, sob esse enfoque e na medida em que 

constitui um novo estado, classifi ca-se como constitutiva.

(...)

No que tange ao casamento, eventual omissão do transexual quanto à sua 

identidade de gênero e ao processo de transgenitalização pode dar ensejo à 

confi guração de vício de vontade, permitindo-se anular o ato jurídico, sob o 

fundamento de erro essencial sobre a pessoa (art. 1.556 do Código Civil). Além 

disso, demonstrada a existência de danos morais e materiais causados pela 

omissão, o transexual deverá indenizar o terceiro de boa-fé. Logo, não prospera 

o argumento de ser necessária a publicização a fi m de resguardar direitos de 
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terceiros, sob a justifi cativa de que o registro e as informações dele constante são 

de interesse público. Nas palavras de Camila Gonçalves:

A possibilidade de falseamento da verdade é da realidade da vida, estendida 

inclusive a outras hipóteses de ofensa à boa-fé do companheiro ou cônjuge, 

como adultério, alcoolismo e drogadição, por exemplo, sem que se cogite 

restringir direitos essenciais da personalidade aos faltosos.

Quanto à promoção na carreira, à aprovação em provas de aptidão física e 

às atividades de desporto, convém destacar que a Medicina Esportiva dispõe 

hoje de testes precisos para detectar a quantidade de hormônios masculinos em 

cada competidora. Na verdade, para o esporte, o conceito de sexo já deixou de 

ser biológico, sendo, atualmente, o hormonal (gonadal), tanto que uma pessoa 

nascida biologicamente mulher poderá ser recusada em determinada competição, 

caso apresente índices hormonais superiores ao permitido. Destarte, eventual quebra 

de isonomia ou prejuízo às concorrentes de uma trans mulher em concursos públicos, 

seja de ingresso ou de promoção, e em atividades de desporto, poderá ser dirimida 

por meio da verifi cação de índices laboratoriais predeterminados, não apenas pelo 

documento que identifi ca o gênero.

Nas questões previdenciárias, bastará ao trans comprovar a alteração do 

registro para receber os benefícios de acordo com o “novo” gênero. Não é 

necessário, como sugerem alguns, sequer proceder ao cálculo proporcional do 

tempo de serviço ou contribuição antes e depois da alteração, de acordo com 

o regime legal próprio de cada gênero; ou, como sugerem outros, fazer incidir 

a norma mais favorável, dada a natureza protetiva do direito previdenciário. O 

benefício deve ser concedido conforme o gênero do solicitante no momento do 

pedido, ou seja, uma vez alterado o sexo no registro para feminino, os critérios a 

serem aferidos serão os exigidos para a concessão de benefícios previdenciários 

para as mulheres e vice-versa, em se tratando de trans-homem.

(...)

Neste sentido, em junho de 2010, Christine Timbrell obteve, na Corte de 

Apelação do Reino Unido, o direito de se aposentar, seguindo os critérios 

indicados na norma previdenciária inglesa para a aposentação de mulheres. 

De acordo com o relator do processo, a incapacidade da lei interna de lidar 

com situações que envolvam pessoas que mudam de sexo representa uma 

discriminação e, por isso, o Estado não tem o direito de negar a uma transmulher 

o pedido de aposentadoria aos 60 (sessenta) anos de idade.

(...)

Em relação à aplicação da Lei Maria da Penha, a transexual, desde que 

convivendo em um ambiente familiar, dentro de uma relação íntima de afeto, 

está no campo de sua proteção. A Lei não cria qualquer restrição às transexuais, 
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tampouco exige prévia retifi cação do registro civil ou cirurgia de adequação de 

sexo, e onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. (...)

No que se refere ao estabelecimento prisional onde deverão fi car sob custódia 

ou cumprirem pena, a Resolução Conjunta 1 do Conselho Nacional de Combate 

à Discriminação e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária já 

possibilita a transferência de transexuais para o espaço de vivência específi co, 

dependendo de expressa manifestação de vontade do preso ou da presa, e 

determina a manutenção do seu tratamento hormonal e o acompanhamento 

de saúde específi co. Possibilita, também, que o trans-homem seja colocado em 

presídio masculino e a transmulher, no feminino, nos termos do art. 4º, e o uso de 

roupas correspondentes ao gênero com o qual se identifi ca, nos termos do art. 5º.

(...)

De igual modo, não haverá obstáculos insuperáveis à investigação criminal e 

à verifi cação dos critérios de alistamento eleitoral, uma vez que o procedimento 

notarial sugerido pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que seja 

realizada a averbação do nome e do gênero do transexual, e não a expedição 

de novo registro de nascimento, admitindo-se, excepcionalmente, a pedido do 

próprio interessado e por ordem judicial, a divulgação da realização da mudança 

na margem do registro (“alteração de prenome e do sexo”), fi ca assegurada a 

continuidade das informações. (grifei)

As complexidades das controvérsias jurídicas potencialmente advindas 

do reconhecimento dos direitos dos transexuais não operados já se revelam no 

tocante àqueles que se submeteram à cirurgia de adequação sexual.

Ademais, impende relembrar que o princípio geral da presunção de boa-fé 

vigora no ordenamento jurídico. Assim, eventuais questões novas (nem sequer 

cogitáveis por ora) deverão ser sopesadas, futuramente, em cada caso concreto 

aportado ao Poder Judiciário, não podendo ser invocados receios ou medos 

fundados meramente em conjecturas dissociadas da realidade presentemente 

vivenciada.

Assim, conclui-se que, em atenção à cláusula geral de dignidade da 

pessoa humana, a jurisprudência desta Corte deve avançar para autorizar a 

retifi cação do sexo do indivíduo transexual no registro civil, independentemente 

da realização da cirurgia de adequação sexual, desde que dos autos se extraia 

a comprovação da alteração no mundo fenomênico (como é o caso presente, 

atestado por laudo incontroverso), cuja averbação, nos termos do § 6º do 

artigo 109 da Lei de Registros Públicos, deve ser efetuada no assentamento 

de nascimento original, vedada a inclusão, ainda que sigilosa, da expressão 

transexual ou do sexo biológico.
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7. No caso concreto, consoante incontroverso nos autos, cuida-se de 

transexual mulher que ajuizou ação de retifi cação do nome e do sexo constante 

no assentamento civil. A identidade de gênero, diversa do sexo registral, foi 

devidamente comprovada nos autos, consoante se extrai do seguinte trecho do 

voto vencido:

(...) conforme se infere da prova produzida, M. D., que agora se chama D. M., vê-se 

como uma mulher, comporta-se como uma mulher, identifi ca-se socialmente como 

uma mulher, ou seja, seu gênero é feminino, sobrepondo-se ao seu sexo biológico, à 

sua genitália e à sua confi guração genética.

Conforme se infere do laudo de avaliação psicológica pericial, desde a infância 

sentia-se diferente em relação ao sexo biológico e, a partir dos 18 (dezoito) anos de 

idade, assumiu as características correspondentes ao gênero com o qual se identifi ca. 

Atualmente reside em Paris, vive em união estável com um cidadão francês e trabalha 

em um salão de beleza, assumindo, em tudo, as características do gênero feminino. 

(grifei)

8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fi m de julgar 

integralmente procedente a pretensão deduzida na inicial, autorizando a 

retifi cação do registro civil da autora, no qual deve ser averbado, além do 

prenome indicado, o sexo/gênero feminino, assinalada a existência de 

determinação judicial, sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações 

procedidas, resguardando-se a publicidade dos registros e a intimidade da 

autora.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento na alínea 

“a” do permissivo constitucional, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, integrado pelo proferido em sede de embargos 

declaratórios, assim ementado:

Registro civil. Transexualidade. Pedido de alteração de prenome e de sexo. 

Alteração do nome. Possibilidade. Averbação à margem. A alteração do sexo 

somente será possível após a cirurgia de transgenitalização. 1. O fato da pessoa ser 

transexual e exteriorizar tal orientação no plano social, vivendo publicamente 

como mulher, sendo conhecido por apelido, que constitui prenome feminino, 

justifi ca a mudança do nome, já que o nome registral é compatível com o sexo 
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masculino. 2. Diante das condições peculiares da pessoa, o seu nome de registro 

está descompasso com a identidade social, quando capaz de levar seu usuário 

a situação vexatória ou de ridículo, o que justifi ca plenamente a alteração. 3. 

Deve ser averbado que houve determinação judicial modifi cando o registro, sem 

menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se, 

assim, a publicidade dos registros e a intimidade do requerente. 4. No entanto, 

é descabida a alteração do registro civil para fazer constar dado não verdadeiro, 

isto é, que o autor seja do sexo feminino, quando inequivocamente ele é do sexo 

masculino, pois ostenta órgãos genitais tipicamente masculinos. 5. A defi nição 

do sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve espelhar a verdade 

biológica, somente podendo ser corrigido quando se verifica erro. Recurso 

desprovido, por maioria. (fl . 75)

Nas razões do recurso especial, o Parquet estadual aduz violação aos arts. 

55, parágrafo único, e 109 da Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), 

sustentando, em resumo, a possibilidade de modifi cação do sexo consignado 

no registro civil da pessoa sem a necessidade da realização da cirurgia de 

transgenitalização, como postulado na presente demanda.

O eminente Ministro Luis Felipe Salomão, relator do feito, dá provimento 

ao recurso especial “a fim de julgar integralmente procedente a pretensão 

deduzida na inicial, autorizando a retifi cação do registro civil da autora, no 

qual deve ser averbado, além do prenome indicado, o sexo/gênero feminino, 

assinalada a existência de determinação judicial, sem menção à razão ou ao 

conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se a publicidade dos registros 

e a intimidade da autora”.

Diante da qualidade do voto apresentado por S. Exa., pedi vista dos autos 

para uma melhor capacitação acerca da controvérsia.

Colhe-se dos autos que M. D. DA L. R. promoveu ação de retifi cação 

de registro civil, objetivando a alteração de prenome e do sexo jurídico de 

masculino para feminino, se identifi cando como transexual mulher.

Para tanto, afi rma que “desde tenra idade demonstrou atitudes de uma 

criança de sexo diverso do que nasceu, sendo que, devido a isto, seus pais 

procuraram atendimentos psicológicos. Ao confirmarem que o autor era 

portador da moléstia intitulada ‘Transexualismo’, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (CID-10) ou ‘Transtorno de Identidade de Gênero’, conforme 

nomenclatura dada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-IV ), conseguiram que o mesmo ingressasse no Grupo 

PROTIG, que atende transexuais no Hospital de Clínicas” (na fl . 1).
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Sustenta que “a dignidade, a liberdade e a igualdade são os direitos 

fundamentais que, ao lado dos conceitos de fi ns do Estado e os conceitos 

estruturais da democracia, do Estado de Direito e do Estado Social, abarcam a 

fórmula central do direito racional moderno”, motivo pelo qual “os portadores de 

transexualismo têm, pois, um direito fundamental à identidade sexual” (na fl . 5).

Prossegue aduzindo que “esse direito, contudo, não é exercido em sua 

plenitude”, de modo que “situações embaraçosas e constrangedoras, que passam 

desde uma simples apresentação de documento de identidade para um caixa de 

supermercado até a exposição pública quando tem o nome chamado numa fi la 

de espera, são provas de que estas pessoas sofrem diariamente com restrições de 

direitos fundamentais” (na fl . 5).

Complementa afi rmando que “nasceu nesta Capital, entretanto, há alguns 

anos está morando em Paris, sendo que após casar-se com um cidadão francês, 

conseguiu a naturalidade francesa. Trabalha como cabeleireira e tem uma 

vida estável, junto com seu marido. Pretende um dia voltar a morar no Brasil, 

próximo de seus familiares, entretanto, pretende anteriormente a esta mudança, 

retifi car a sua documentação” (nas fl s. 14/15).

Para fundamentar a possibilidade de alteração do sexo registrado 

originalmente no seu assento civil sem a necessidade da realização de cirurgia de 

transgenitalização, invoca precedentes do eg. TJRS, bem como os Enunciados n. 

42 e 43 da 1ª Jornada de Direito de Saúde promovido pelo Conselho Nacional 

de Justiça, que possuem a seguinte redação:

Enunciado n. 42

Quando comprovado o desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo 

oposto, resultando numa incongruência entre a identidade determinada pela 

anatomia de nascimento e a identidade sentida, a cirurgia de transgenitalização é 

dispensável para a retifi cação de nome no registro civil.

Enunciado n. 43

É possível a retificação do sexo jurídico sem a realização da cirurgia de 

transgenitalização.

Pugnou, assim, pela alteração do prenome e do gênero no seu assento de 

registro civil, independentemente da realização da cirurgia de redesignação de 

sexo.

O d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, 

determinando somente a alteração do prenome do autor, concluindo, outrossim, 
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que, “ante a inexistência de regramento em nosso sistema jurídico, estabeleceu 

este juízo, para o deferimento da alteração de sexo, a realização do procedimento 

cirúrgico de transgenitalização como marco identifi cador maior do processo 

de adequação do sexo biológico de nascimento ao sexo psicossocial, o que se 

encontra ausente no presente caso” (na fl . 52).

A apelação interposta pelo autor foi desprovida, por maioria, nos termos da 

ementa supracitada, o que rendeu ensejo ao presente recurso especial interposto 

pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Nas razões do apelo nobre, afi rma o Ministério Público que “a mera 

alteração do prenome, sem a consequente adequação ao sexo consignado mantém 

o constrangimento social do requerente, visto que, a partir de então, haverá uma 

distinção de gênero entre o nome Deisy (feminino) e o sexo masculino”, de 

modo que “o pleito de modifi cação do registro, nos moldes requeridos, mostra-

se viável e legítimo, visto que a questão acerca da possibilidade de alteração de 

nome e de sexo por transexuais vem sendo objeto de debate ao longo dos anos” 

(na fl . 124), citando, neste particular, os Enunciados da 1ª Jornada de Direito da 

Saúde do CNJ, acima transcritos.

Segundo o Parquet, “o acolhimento parcial da pretensão, mantendo o 

descompasso entre o gênero do requerente e seu biológico, privilegiando-

se a realidade biológica à identidade psicológica permanece a expor 

desnecessariamente a condição de transexual de Deisy em situações cotidianas, 

em que tal fato é irrelevante, como, por exemplo, a conferência de documentos 

no embarque de aeroporto, o preenchimento de um cadastro para a realização 

de um negócio, em fl agrante ofensa ao direito à intimidade e à privacidade” (na 

fl . 127).

Sustenta, ainda, que “não se mostra possível que o Estado assegure à 

requerente a possibilidade de trocar o nome, mas condicione a modifi cação do 

sexo jurídico à mutilação da genitália pela vaginoplastia, procedimento cirúrgico 

que envolve risco, trazendo consequências como a extirpação do órgão genital 

masculino, e consequentemente, de todo aparelho reprodutor, acarretando a 

infertilidade do requerente” (na fl . 130).

Nessa toada, enfatiza que “tanto a Constituição Federal assegura os direitos 

à dignidade e à intimidade, como o Código Civil no seu artigo 21 tutelam a 

privacidade, reputando-se inviolável, incumbindo ‘ao juiz adotar providência 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma” (na fl . 130).
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Como já ressaltado, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, relator 

do feito, dá provimento ao recurso para “julgar integralmente procedente a 

pretensão deduzida na inicial, autorizando a retifi cação do registro civil da 

autora, no qual deve ser averbado, além do prenome indicado, o sexo/gênero 

feminino, assinalada a existência de determinação judicial, sem menção à razão 

ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se a publicidade dos 

registros e a intimidade da autora”.

Salientando o costumeiro brilho no voto apresentado pelo eminente 

Relator, mas rogando a devida vênia, ouso divergir.

Conforme bem salientado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a 

análise da questão ora debatida depende, fundamentalmente, da interpretação 

do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, “cláusula geral de 

tutela dos direitos existenciais inerentes à personalidade, a qual, hodiernamente, 

é concebida como valor fundamental do ordenamento, o que implica o 

dever inarredável de respeito às diferenças”. Entendo, ainda, que o exame da 

controvérsia perpassa pela interpretação de outros princípios constitucionais, tais 

como o da igualdade, da liberdade, da privacidade e da vedação a discriminações 

odiosas.

Tendo em mente tal premissa, não se mostra viável, mediante atuação 

restrita ao âmbito legal, pretender resolver em sede de recurso especial a questão 

ora sob exame, pois não se poderia aqui sanar omissão ou interpretar normas 

que, na essência, revelam-se de cunho eminentemente constitucional, sujeitas, 

portanto, ao crivo da egrégia Corte Suprema.

De fato, a compreensão da possibilidade ou não de alteração do sexo 

constante do registro civil de determinada pessoa sem a necessidade da 

realização da cirurgia de transgenitalização depende de digressão no conteúdo 

normativo e principiológico da própria Lei Fundamental.

É que a lei civil utilizada para embasar a pretensão de modifi cação de 

registro civil (Lei de Registros Públicos) não trata da hipótese em tela. A atuação 

do legislador limitou-se, no plano infraconstitucional, ao estabelecimento de 

normas aplicáveis à alteração de nome em situações distintas da ora examinada, 

sem que tenha, sequer tangencialmente, objetivado disciplinar casos como o 

presente.

Destarte, eventual omissão somente pode ser sanada por interpretação ou 

integração de normas e princípios insertos na Constituição Federal e, assim, 

está para além do alcance do Superior Tribunal de Justiça, incumbido da 
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uniformização e interpretação do direito infraconstitucional, o conhecimento do 

presente recurso especial, cujo mérito traduz tema que passa, necessariamente, 

pela antecedente análise de normas e princípios constitucionais. A exegese 

do tema terá de ser, preponderantemente e previamente, extraída da própria 

Constituição Federal, e não das normas infraconstitucionais invocadas.

Como ressaltado pelo eminente Relator, há pelo menos duas ações em 

trâmite no Supremo Tribunal Federal que tratam do tema, a ADI 4.275/DF e o 

RE 640.422/RS.

Na referida ação constitucional, distribuída à relatoria do eminente 

Ministro Marco Aurélio, a Procuradoria Geral da República pretende seja 

atribuída ao art. 58 da Lei n. 6.015/1973 interpretação conforme à Constituição 

Federal, de forma a possibilitar-se aos transexuais a modifi cação do prenome e 

do sexo constante do assentamento civil, independentemente da realização da 

cirurgia de redesignação de sexo.

Já no RE 640.422/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toff olli, 

foi reconhecida a repercussão geral da mesma matéria ora tratada (Tema 761), 

inclusive já com parecer ofertado pelo Ministério Público Federal.

Considerado o conteúdo dessas duas demandas em curso perante 

a Suprema Corte, parece confi rmar-se o entendimento de que, em última 

instância, a interpretação da norma infraconstitucional, na espécie sob exame, 

fi ca a depender da prévia compreensão acerca dos preceitos constitucionais 

relacionados, que se sobrepõem.

No presente recurso especial, esta eg. Quarta Turma acha-se instada 

a dizer da possibilidade de se aplicar os regramentos normativos acerca da 

alteração de registro civil, fazendo previamente obrigatórias digressões no 

âmbito constitucional, para dali, e somente dali, ou seja, da Constituição Federal, 

extrair interpretação de normas e princípios que solucionem a lide. Sabe-se, no 

entanto, que ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, 

a Carta Magna reservou a competência para dirimir confl itos com base em 

interpretação de normas infraconstitucionais (CF, art. 105, III). Ao colendo 

Supremo Tribunal Federal (arts. 102, 103 e 103-A) é que incumbe interpretar as 

diretrizes constitucionais a respeito de qualquer temática.

Destarte, o alcance da presente decisão transborda do âmbito do recurso 

especial, pois está para além dos limites do exame de norma infraconstitucional. 

Por isso, entende-se que somente o egrégio Supremo Tribunal Federal, mediante 

interpretação do conteúdo normativo inserto na Carta Magna, em sede de 
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recurso extraordinário ou de ação constitucional, poderá deliberar sobre o 

mérito do presente recurso.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao ilustrado Ministro Relator, entendo 

que não se deve conhecer do presente recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 

105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do mesmo ente federativo, em sede de recurso de apelação, 

nos autos de procedimento de retifi cação de registro de nascimento.

Cuida-se, na origem, de retifi cação de registro requerida por M. D. L. R., 

pessoa que se identifi ca como transexual mulher, a fi m de alterar o seu prenome 

e sexo - de masculino para feminino -, constantes do registro civil de pessoas 

naturais.

Na inicial, argui que, muito embora tenha nascido dotada do sexo 

biológico masculino, desde a infância demonstrou conduta com ele incompatível 

e, a partir disso, procurara atendimento psicológico, por meio do qual foi 

confi rmada a inadequação da identidade biológica à sua condição psicológica. 

Assim, fora diagnosticada como portadora de ‘transtorno de identidade de 

gênero’, conforme nomenclatura dada pelo Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM - I), o que viabilizou seu ingresso no Grupo 

PROTIG (Programa de Identidade de Gênero) do Hospital das Clínicas 

de Porto Alegre. Aduziu, ainda, ter se submetido a inúmeras intervenções 

hormonais e cirúrgicas (diversas da cirurgia de transgenitalização).

Acrescentou que a dissonância entre sua aparência física feminina e os 

dados constantes do assentamento civil (prenome e sexo masculinos) enseja 

‘situações embaraçosas e constrangedoras, que passam desde uma simples apresentação 

de documento de identidade para um caixa de supermercado até exposição pública 

quando tem o nome chamado em uma fi la de espera.’

Pediu, ao fi nal, a retifi cação do seu registro de nascimento, alterando-

se o prenome e o sexo, independentemente da realização de cirurgia de 

transgenitalização.
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O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo 

a alteração do prenome, mas, quanto à modifi cação do sexo, rejeitou a pretensão, 

ao argumento de ser necessária a realização da cirurgia de redesignação sexual.

A referida deliberação foi mantida, por maioria de votos, em sede de 

apelação, sob o fundamento de ser: “[...] descabida a alteração do registro civil para 

fazer constar dado não verdadeiro, isto é, que o autor seja do sexo feminino, quando 

inequivocadamente ele é do sexo masculino, pois ostenta órgãos genitais tipicamente 

masculinos.” A defi nição de sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve 

espelhar a verdade biológica, somente podendo ser corrigido quando se verifi ca erro.” 

(fl . 75, e-STJ)

Opostos embargos de declaração (fl s. 96-105, e-STJ), esses foram rejeitados 

(fl s. 107-112, e-STJ).

Inconformado, o Parquet estadual interpôs o presente recurso especial, no 

qual aponta a existência de violação aos artigos 55, parágrafo único, e 109 da Lei 

n. 6.015/1973, visando à reforma do acórdão prolatado pela Corte de origem, a 

fi m de que seja concedida integralmente a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta, em resumo, que a mera alteração do prenome da autora, sem a 

modifi cação da designação do sexo no registro civil, mantém o constrangimento 

social decorrente do transtorno de identidade. Outrossim, afi rma que “o pleito de 

modifi cação do registro civil, nos moldes requeridos, mostra-se viável e legítimo, visto 

que a questão acerca da possibilidade de alteração do nome e de sexo por transexuais 

vem sendo objeto de debate ao longo do anos”. Invoca, nesse sentido, o enunciado 

n. 43 da 1ª Jornada de Direito da Saúde do CNJ, ‘que viabiliza a modifi cação 

do sexo jurídico sem a necessidade da cirurgia de transgenitalização’. Alega que, 

tanto a Constituição Federal quanto o artigo 21 do Código Civil asseguram 

a preservação dos direitos da personalidade, especialmente a intimidade e a 

dignidade, a corroborar a pretensão veiculada na demanda.

Assevera, ao fi nal, que a melhor interpretação ao artigo 54, § 2º, da Lei 

n. 6.015/1973 seria a compreensão de que se está a tratar de sexo jurídico (ou 

de gênero), assim considerado aquele com o qual a pessoa se apresenta e se 

identifi ca socialmente, o que nem sempre mantém correspondência com o sexo 

biológico, abrindo-se espaço para sua retifi cação pela via prevista no artigo 109 

da Lei de Registros Públicos.

O e. Relator, em seu judicioso voto, dá provimento ao apelo extremo, a fi m 

de julgar integralmente procedente a pretensão deduzida na inicial, autorizando 
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a retifi cação do registro civil da autora, no qual deve ser averbado, além do 

prenome indicado, o sexo/gênero feminino.

Para tanto, bem delimitou os conceitos de sexo, identidade de gênero, 

orientação sexual, distinguindo a transexualidade das demais dissidências 

existenciais de gênero.

A partir disso, consignou que, da leitura dos artigos 55, 57 e 58 da Lei 

n. 6.015/1973, é possível concluir que o princípio da imutabilidade do nome, 

conquanto de ordem pública, pode ser mitigado quando sobressair o interesse 

individual ou o benefício social da alteração. Nessa perspectiva, salientando a 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário, “admite-se a mudança do nome 

ensejador de situação vexatória ou degradação social do indivíduo, como ocorre 

com aqueles cujos prenomes são notoriamente enquadrados como pertencentes 

ao gênero masculino ou ao gênero feminino, mas que possuem aparência física 

e fenótipo comporamental em total desconformidade com o disposto no ato 

registral”.

Acrescentou que a mera alteração do prenome das pessoas transexuais não 

alcança o escopo protetivo encartado na norma infraconstitucional, além de 

descurar da imperiosa exigência de concretização do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana, segundo a qual cada ser humano deve ser 

compreendido como um fi m em si mesmo e não como meio para realização de 

fi nalidade alheias ou de metas coletivas.

Concluiu, em atenção à cláusula geral de dignidade da pessoa humana, que 

a jurisprudência desta Corte deve avançar para autorizar a retifi cação do sexo 

do indivíduo transexual no registro civil, independentemente da realização de 

cirurgia de transgenitalização, desde que dos autos se extraia a comprovação de 

tal situação no mundo fenomênico.

Após pedido de vista, o Ministro Raul Araújo inaugurou divergência 

no sentido de não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que: “a 

compreensão da possibilidade ou não de alteração do sexo constante do 

registro civil de determinada pessoa sem a necessidade da realização da 

cirurgia de transgenitalização depende de digressão no conteúdo normativo 

e principiológico da própria Lei Fundamental, pois a atuação do legislador 

limitou-se, no plano infraconstitucional, ao estabelecimento de normas 

aplicáveis à alteração de nome em situações distintas da ora examinada, 

sem que tenha, sequer tangencialmente, objetivado disciplinar casos como o 

presente.”



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 779-919, julho/setembro 2017 903

Assim, eventual omissão somente pode ser sanada por interpretação ou 

integração de normas e princípios insertos na Constituição Federal e, desse 

modo, está para além do alcance do Superior Tribunal de Justiça, incumbido 

da uniformização e interpretação do direito infraconstitucional. Concluiu 

que somente o egrégio Supremo Tribunal Federal, mediante interpretação do 

conteúdo normativo inserto na Carta Magna, em sede de recurso extraordinário 

ou de ação constitucional, poderá deliberar sobre o mérito do presente recurso.

Dada a complexidade e relevância da matéria, bem assim as posições 

divergentes apresentadas pelos votos acima mencionados, a reclamar uma 

refl exão mais aprofundada sobre o tema, formulei pedido de vista.

VOTO

Rogando a devida vênia à divergência, vota-se no sentido de acompanhar 

o e. relator, a fi m de dar provimento ao recurso especial e julgar integralmente 

procedente a pretensão veiculada na inicial, com a alteração, no registro de 

nascimento, do prenome, bem assim do sexo da autora (de masculino para 

feminino).

1. Possibilidade de conhecimento do recurso especial (art. 105, inc. III, “a”, da 

CF/1988)

Preliminarmente, necessário enfrentar a temática relativa à admissibilidade 

recursal, suscitada pelo e. Ministro Raul Araújo, que se manifestou pelo não 

conhecimento do apelo extremo, ao argumento de ter natureza constitucional a 

controvérsia/temática instaurada nos autos.

Observa-se que a matéria discutida na ação e, por consequência, no 

presente recurso especial, reside essencialmente na tese de violação a artigos da 

Lei de Registros Públicos (Lei n. 55, parágrafo único, e 109), que disciplinam 

a possibilidade de retifi cação do registro de nascimento. A alusão ao artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal, nas razões do recurso especial, vale afi rmar, a 

invocação do princípio da dignidade da pessoa humana enquanto fundamento da 

República, detém caráter argumentativo, a fi m de fornecer a linha interpretativa 

a ser adotada em relação à legislação infraconstitucional.

Convém destacar que a autora desta ação não busca a concessão de um 

direito subjetivo desprovido de densidade normativa ou a ela vedado pelo 

ordenamento jurídico; ao contrário, pretende, mediante interpretação extensiva 

das normas que regulamentam o procedimento de retifi cação de registro, o 
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reconhecimento de uma tutela efetiva de seus direitos de personalidade (nome e 

sexo), notadamente de sua identidade, associada à liberdade de desenvolvimento 

e expressão da própria personalidade.

Ademais, a inexistência de um dispositivo infraconstitucional específi co, que 

trate pontualmente de tema controvertido, por si só, não acarreta a improcedência 

do pedido ou permite a negativa de prestação jurisdicional, tampouco impede 

este Superior Tribunal de Justiça de analisar a matéria. Basta lembrar o que 

dispõe o art. 140 do NCPC, isto é, “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de 

lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”, norma essa que já era extraída do 

artigo 126 do Código de Processo Civil de 1973.

Necessário consignar, ainda, que, ao provimento do recurso especial, não 

é necessário diminuir o alcance de qualquer dispositivo da Lei de Registros 

Públicos, mas apenas expandir a abrangência. É dizer, não constitui pressuposto 

à admissão da retifi cação do registro no tocante ao sexo o afastamento da 

vigência de qualquer dispositivo legal, porquanto em diploma algum de nosso 

ordenamento jurídico existe uma norma que vede expressamente tal pretensão.

Logo, como não se trata de afastamento de incidência das normas que 

disciplinam a retifi cação de registro de nascimento, mas sim de ampliação de 

seu alcance, a partir de uma interpretação sistemática, extensiva e à luz das 

disposições constitucionais, mormente do princípio da dignidade da pessoa 

humana.

Desse modo, conquanto seja o Supremo Tribunal Federal, nos moldes em 

que delineado no artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil 

o responsável pela guarda da Carta Magna, considerando o atual estado de 

evolução do direito privado, vale dizer, a sua constitucionalização, não é possível 

restringir o âmbito de análise do Superior Tribunal de Justiça, vedando-lhe a 

interpretação das normas infraconstitucionais, ainda que de modo extensivo, à 

luz da Constituição Federal.

Consoante leciona Luiz Edson Fachin, em artigo intitulado “Aspectos de 

alguns pressupostos histórico-fi losófi cos hermenêuticos para o contemporâneo direito 

civil brasileiro - elementos constitucionais para uma refl exão”,

[...] mais do que interpretar harmonicamente as leis constitucionais e 

infraconstitucionais, a compatibilização do Código Civil e das demais leis com 

a Constituição Federal compreende hoje uma ‘teoria da interpretação inspirada 

no personalismo e na preeminência da justiça sobre a letra dos textos’, cuja 
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contribuição sintetiza uma dupla tentativa: de superar o tecnicismo positivista e 

de relê-lo criticamente; à luz das experiências práticas e culturais.

[...]

Destarte, leis, tratados, convenções, decretos e regulamentos devem 

ser conhecidos pelo jurista não apenas em sua literalidade, mas sob uma 

hermenêutica aprofundada, funcionalizada e aplicativa, guiada pelo axioma da 

promoção da dignidade da pessoa humana na permanente dialética entre a 

norma e o fato, entre o formal e o social, cujo resultado, ainda que imprevisível, 

resulta da constante reinvenção e renovação do direito. [In: ANJOS FILHO, Robério 

Nunes (organizador). 10 Anos do Código Civil: edição comemorativa. Brasília: 

ESMPU, 2014, p. 91 e 92]

Nesse contexto, é permitido, ou melhor, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, 

no desempenho de sua missão de uniformizar o direito infraconstitucional, 

conferir à lei interpretações constitucionalmente aceitas, razão pela qual o 

fato de se fazerem necessárias digressões acerca de princípios constitucionais 

não extrapola sua competência; ao revés, consubstancia verdadeiro exercício 

de uniformização hermenêutica, reconhecendo-se a força normativa da 

Constituição e seus infl uxos em todos os ramos do Direito.

Tal premissa já foi adotada por esta Corte Superior, aliás, por este órgão 

fracionário, quando do enfrentamento de outra temática de especial relevância, 

qual seja a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, deliberação 

sintetizada pela seguinte ementa:

Direito de Família. Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo 

(homoafetivo). Interpretação dos arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 do 

Código Civil de 2002. Inexistência de vedação expressa a que se habilitem para 

o casamento pessoas do mesmo sexo. Vedação implícita constitucionalmente 

inaceitável. Orientação principiológica conferida pelo STF no julgamento da ADPF 

n. 132/RJ e da ADI n. 4.277/DF.

1. Embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito 

infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do direito 

privado, vigorante a fase histórica da constitucionalização do direito civil, 

não é possível ao STJ analisar as celeumas que lhe aportam “de costas” para 

a Constituição Federal, sob pena de ser entregue ao jurisdicionado um direito 

desatualizado e sem lastro na Lei Maior. Vale dizer, o Superior Tribunal de 

Justiça, cumprindo sua missão de uniformizar o direito infraconstitucional, não 

pode conferir à lei uma interpretação que não seja constitucionalmente aceita.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF n. 132/RJ e 

da ADI n. 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 2002 interpretação 
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conforme à Constituição para dele excluir todo significado que impeça o 

reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 

sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família.

3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 uma nova fase do direito de 

família e, consequentemente, do casamento, baseada na adoção de um explícito 

poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são igualmente aptos 

a constituir esse núcleo doméstico chamado “família”, recebendo todos eles a 

“especial proteção do Estado”. Assim, é bem de ver que, em 1988, não houve uma 

recepção constitucional do conceito histórico de casamento, sempre considerado 

como via única para a constituição de família e, por vezes, um ambiente de 

subversão dos ora consagrados princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana. Agora, a concepção constitucional do casamento - diferentemente do 

que ocorria com os diplomas superados - deve ser necessariamente plural, porque 

plurais também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário 

fi nal da proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, 

que é a proteção da pessoa humana em sua inalienável dignidade.

4. O pluralismo familiar engendrado pela Constituição - explicitamente 

reconhecido em precedentes tanto desta Corte quanto do STF - impede se 

pretenda afi rmar que as famílias formadas por pares homoafetivos sejam menos 

dignas de proteção do Estado, se comparadas com aquelas apoiadas na tradição e 

formadas por casais heteroafetivos.

5. O que importa agora, sob a égide da Carta de 1988, é que essas famílias 

multiformes recebam efetivamente a “especial proteção do Estado”, e é tão 

somente em razão desse desígnio de especial proteção que a lei deve facilitar 

a conversão da união estável em casamento, ciente o constituinte que, pelo 

casamento, o Estado melhor protege esse núcleo doméstico chamado família.

6. Com efeito, se é verdade que o casamento civil é a forma pela qual o Estado 

melhor protege a família, e sendo múltiplos os “arranjos” familiares reconhecidos 

pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma família que por ela 

optar, independentemente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que 

as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos 

axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a 

dignidade das pessoas de seus membros e o afeto.

7. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, 

o direito à auto-afi rmação e a um projeto de vida independente de tradições 

e ortodoxias. Em uma palavra: o direito à igualdade somente se realiza com 

plenitude se é garantido o direito à diferença. Conclusão diversa também não se 

mostra consentânea com um ordenamento constitucional que prevê o princípio 

do livre planejamento familiar (§ 7º do art. 226). E é importante ressaltar, nesse 

ponto, que o planejamento familiar se faz presente tão logo haja a decisão de 

duas pessoas em se unir, com escopo de constituir família, e desde esse momento 

a Constituição lhes franqueia ampla liberdade de escolha pela forma em que se 

dará a união.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 779-919, julho/setembro 2017 907

8. Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, 

não vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não há 

como se enxergar uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem afronta 

a caros princípios constitucionais, como o da igualdade, o da não discriminação, o 

da dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento familiar.

9. Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus 

representantes eleitos, não poderia mesmo “democraticamente” decretar a perda 

de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse 

cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um papel 

contramajoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por 

não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com 

a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, 

sejam eles das minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do que 

pensam os críticos, a democracia se fortalece, porquanto esta se reafi rma como 

forma de governo, não das maiorias ocasionais, mas de todos.

10. Enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume, 

explicitamente, sua coparticipação nesse processo constitucional de defesa 

e proteção dos socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-

se desse mister, sob pena de aceitação tácita de um Estado que somente é 

“democrático” formalmente, sem que tal predicativo resista a uma mínima 

investigação acerca da universalização dos direitos civis.

11. Recurso especial provido. (REsp 1.183.378/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 25.10.2011, DJe 1º.02.2012)

Com efeito, ante as considerações acima tecidas, forçoso reputar-se 

cognoscível o presente recurso especial, cujo mérito recursal será analisado a 

seguir.

2. Mérito recursal: possibilidade de alteração do sexo no registro de nascimento

Ultrapassada a questão afeta à possibilidade de esta Corte enfrentar o 

mérito recursal, qual seja a possibilidade de alteração do sexo/gênero constante 

do registro de nascimento, uma vez constatada a transexualidade, afi gura-se 

irretocável a conclusão, bem assim os argumentos delineados no voto proferido 

pelo e. relator, no sentido de dar provimento ao recurso especial e, em última 

análise, de deferimento do pedido de retifi cação do gênero/sexo psicossocial.

Como assinalado nos votos antecedentes, a transexualidade consiste, em 

apertada síntese, na dissonância/desconexão psíquico-emocional com o sexo 

biológico. Trata-se de “[...] uma divergência entre o estado psicológico de gênero e 

as características físicas e morfológicas perfeitas que associam o indivíduo ao gênero 
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oposto. Caracteriza-se por um forte confl ito entre o corpo e a identidade de gênero e 

compreende um arraigado desejo de adequar - hormonal ou cirurgicamente - o corpo 

ao gênero almejado.” (DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e os Direitos 

LGBTI. 6. ed. reformulada. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 269)

Fixada a premissa conceitual/terminológica, necessário consignar a 

relevância jurídica e social da matéria versada nestes autos, pois, embora esta 

Corte Superior tenha sido instada a se manifestar, em anteriores ocasiões, 

acerca da possibilidade de modifi cação do prenome e sexo/gênero, constantes 

do registro de nascimento, em hipóteses de transexualidade (REsp 1.008.398/

SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 

18.11.2009; REsp 1.008.398/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 15.10.2009, DJe 18.11.2009), o caso ora em tela ostenta peculiaridades, 

especialmente a pretensão de alteração de prenome e sexo/gênero, mesmo diante da 

inexistência de cirurgia de transgenitalização.

Diversamente do que ocorre em outros países, que tutelam, em dispositivos 

legais específi cos, a pretensão ora apresentada, como por exemplo, Suécia, 

Alemanha, Portugal e Argentina, o diploma normativo brasileiro relativo aos 

Registros Públicos – Lei n. 6.105/1973 – não contém regra específi ca sobre o 

tema, referindo, de forma genérica, a possibilidade de retifi cação/modifi cação de 

registro em seu artigo 109, o qual preceitua: “Quem pretender que se restaure, supra 

ou retifi que assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada 

e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que 

correrá em cartório.”

No entanto, a ausência de previsão específi ca não implica vedação legal do 

requerimento, tampouco conduz à sua improcedência. Efetivamente, a realidade 

fática, tão dinâmica e complexa, não pode ser ignorada ou marginalizada apenas 

sob o argumento defi ciente de ausência de previsão legal específi ca.

Isso porque o ordenamento jurídico pátrio, calcado em valores 

fundamentais como a dignidade da pessoa humana, de forma sistemática, 

fornece substrato jurídico hábil a amparar a pretensão da autora.

Ressalte-se que, a partir do dogma da completude do ordenamento 

jurídico, esse deve ser concebido como um conjunto de normas capazes de 

regular as demandas surgidas no âmbito de determinada sociedade. Assim, 

diante da inexistência de regra específi ca para reger uma situação pontual, prevê-

se métodos e modos de integração. No particular, destaca-se o artigo 4º da 
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Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, qual seja: “Quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito.”

Nesse sentido, convém mencionar trecho do voto condutor, proferido no 

julgamento do Recurso Especial n. 737.993/MG, de Relatoria do Ministro João 

Otávio de Noronha, no qual se enfrentou hipótese de pedido de alteração de 

registro, quando realizada a cirurgia de transgenitalização, cuja ideia/premissa 

pode ser adotada no presente caso:

Deter-se o julgador a uma codificação generalista, padronizada, implica 

retirar-lhe a possibilidade de dirimir a controvérsia de forma satisfatória e justa, 

condicionando-o a uma atuação judicante que não se apresenta como correta 

para promover a solução do caso concreto, quando indubitável que, mesmo 

inexistente um expresso preceito legal sobre ele, há que suprir as lacunas por 

meio dos processos de integração normativa, pois, atuando o juiz supplendi 

causa, deve adotar a decisão que melhor se coadune com valores maiores do 

ordenamento jurídico, tais como a dignidade das pessoas.

Efetivamente, a situação de fato (realidade) exposta nestes autos, que 

traduz a já mencionada complexidade da vida humana, não pode ser ignorada, 

sob pena de se marginalizar e condenar os transexuais a viverem em um mundo 

no qual não se reconhecem, nem são reconhecidos, vale afi rmar, retirando-lhes 

o senso/noção de pertencimento, essencial à plena existência, sem falar no 

cerceamento da própria fruição do mais elementar sentido de cidadania.

De fato, a negativa da pretensão de alteração do sexo com o escopo 

de alinha-lo ao gênero ao qual se identifi ca o indivíduo, ao argumento de 

que tal providência só seria possível a partir da realização de cirurgia de 

transgenitalização, consubstancia evidente ofensa à cláusula geral de proteção à 

dignidade da pessoa humana,

[...] valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais 

do homem, desde o direito à vida. ‘Concebido como referência constitucional 

unifi cadora de todos os direitos fundamentais [observam Gomes Canotilho e Vital 

Moreira], o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densifi cação 

valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional 

e não uma ideia qualquer apriorística do homem, não podendo reduzir-se 

o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, 

esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-los para construir 

‘teoria do núcleo da pernonalidade’ idividual, ignorando-a quando se trate de 

garantir as bases da existência humana. (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 

Constitucional Positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 107; grifou-se)
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Com efeito, deve ser afastada/rechaçada a conclusão delineada pelo 

Tribunal a quo, segundo a qual “o recorrente não é mulher e o registro público 

espelha a verdade biológica, admitindo-se, como exceção, a troca do sexo quando 

existe prévia cirurgia de transgenitalização. Ou seja, quando há adequação da 

sua forma física ao gênero sexual a que pertence” (fl . 79).

Isso porque, além de reducionista, por não considerar a complexidade 

inerente à personalidade e formação humanas, tal ilação viola diretamente a 

garantia de uma existência digna, calcada na liberdade de desenvolvimento e 

expressão da própria personalidade.

Anote-se, por oportuno, que a alteração do prenome e sexo constante do 

registro civil são mudanças fundamentais para uma boa vivência, pois mitigam 

ou até mesmo impedem constrangimentos pessoais e sociais de se viver com 

uma identidade diferente daquela apresentada em sua forma física, favorecendo 

o desenvolvimento da personalidade e integração social do indivíduo transexual.

Ademais, não se revela razoável, tampouco condizente com o multicitado 

princípio da dignidade da pessoa humana, condicionar a garantia de tais direitos 

à realização de uma intervenção cirúrgica: a uma, porque, à confi guração da 

identidade de gênero é bastante a forma como a pessoa se apresenta, como 

se sente, sendo isso muito mais importante do que a mera identifi cação de 

caracteres sexuais, de cunho biológico; a outra, como bem assinalado pelo 

e. Relator, “por condicionar o exercício do direito à personalidade à realização de 

mutilação física, extremamente traumática, sujeita a potenciais sequelas (como necrose 

e incontinência urinária, entre outras) e riscos (inclusive de perda completa da 

estrutura genital).”

Nessa perspectiva, levando-se em conta que os registros públicos devem ser 

norteados pelo princípio da veracidade, possível afi rmar que, em casos nos quais 

efetivamente constatada a transexualidade, independentemente de cirurgia de 

transgenitalização, afi gura-se possível a alteração do prenome e do sexo/gênero, pois 

a identidade psicossocial prepondera sobre a identidade biológica, ou seja, o indivíduo 

vive o gênero (feminino/masculino) ao qual sente pertencer, comportando-se conforme 

os ideais sociais, estabelecidos tradicionalmente para distinguir os gêneros entre si.

Referida conclusão encontra respaldo no próprio artigo 1º da Lei n. 

6.015/1973, o qual preceitua a prevalência da autenticidade/certeza da realidade. 

Em verdade, pode-se dizer que a exigência da veracidade do conteúdo dos 

atos de estado é amplamente realizada, por meio da retifi cação que assegura 

a coincidência entre o sexo/gênero registrado com aquele em relação ao qual 
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se identifi ca o interessado e não pela conservação da informação originária, 

certamente em discordância com a realidade. Portanto, a identidade psicossocial 

prepondera em relação àquela biológica.

Isso porque, sabendo-se que o nome e o sexo são atributos da personalidade 

e identifi cam a pessoa, e, nessa medida, devem constar do registro civil, não se 

afi gura razoável deixá-los dissociados do modo como o individuo se vê e é visto 

socialmente, devendo a individualização jurídica acompanhar a individualização 

fática.

Na hipótese dos autos, consoante seguramente atestado no âmbito das 

instâncias ordinárias, com fulcro no acervo fático-probatório, notadamente os 

diagnósticos e laudos de avaliação psicológica, a requerente vê-se, comporta-se, 

identifi ca-se e se apresenta socialmente como uma mulher.

Nos termos em que assentado no voto vencido,

[...] Verifi co que M., conforme laudo de avaliação psicológica pericial (fl s. 34/39), 

é transexual e está se preparando para realização da cirurgia de redesignação 

sexual.

[...] se infere do laudo de avaliação psicológica pericial, desde a infância [a autora] 

sentia-se diferente em relação ao sexo biológico e, a partir dos 18 (dezoito) anos de 

idade, assumiu as características correspondentes ao gênero com o qual se identifi ca. 

Atualmente reside em Paris, vive em união estável com um cidadão francês e trabalha 

em salão de beleza, assumindo, em tudo, as características do gênero feminino. (fl . 

85, e-STJ)

Percebe-se, pois, que a argumentação deduzida na inicial, no sentido 

de que, desde a infância, a demandante apresentou atitudes incompatíveis 

com o seu sexo biológico, caracterizando-se como transexual, foi devidamente 

corroborada pela avaliação psicológica e elementos coligidos aos autos (fotos, 

perfi l constante de redes sociais).

Com efeito, encontra-se devidamente comprovada nos autos a divergência/

dissonância entre a identidade de gênero, a forma como a autora se apresenta e 

se vê no meio social, e a designação de sexo constante do registro civil.

Por fi m, a ausência de correlação entre nome, identidade física e sexo 

enseja odiosa exposição a situações vexatórias, o que, aliás, incorre na vedação 

constante do parágrafo único do artigo 55 da Lei n. 6.015/1973, segundo a qual: 

“Os ofi ciais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo 

os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do ofi cial, este 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

912

submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à 

decisão do Juiz competente.”

Desse modo, ante as razões declinadas na presente deliberação, associadas 

àquelas expostas no voto prolatado pelo e. relator, à luz do Direito atual, não se 

afi gura razoável impor a alguém nome e sexo jurídico de um gênero quando 

faticamente se tenha assumido de outro. Tal providência, além de consubstanciar 

dolorosa medida para aqueles que visam ao respeito à sua autodeterminação, 

traduzir-se-ia, de forma paradoxal, como a própria negativa à proteção aos 

direitos de personalidade, objetivo ínsito à sua tutela jurídica.

3. Do exposto, vota-se no sentido de acompanhar o e. relator, a fi m de 

dar provimento ao recurso especial para julgar integralmente procedente a 

pretensão deduzida na inicial, autorizando a retifi cação do registro civil da 

autora, no qual deve ser averbado, além do prenome indicado, o sexo/gênero 

feminino, assinalada a existência de determinação judicial, sem menção à razão 

ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se a publicidade dos 

registros e a intimidade da autora.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão 

do TJRS assim ementado (e-STJ, fl . 75):

Registro civil. Transexualidade. Pedido de alteração de prenome e de sexo. 

Alteração do nome. Possibilidade. Averbação à margem. A alteração do sexo 

somente será possível após a cirurgia de transgenitalização.

1. O fato da pessoa ser transexual e exteriorizar tal orientação no plano social, 

vivendo publicamente como mulher, sendo conhecido por apelido, que constitui 

prenome feminino, justifica a mudança do nome, já que o nome registral é 

compatível com o sexo masculino.

2. Diante das condições peculiares da pessoa, o seu nome de registro está 

em descompasso com a identidade social, sendo capaz de levar seu usuário a 

situação vexatória ou de ridículo, o que justifi ca plenamente a alteração.

3. Deve ser averbado que houve determinação judicial modifi cando o registro, 

sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-se, 

assim, a publicidade dos registros e a intimidade do requerente.
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4. No entanto, é descabida a alteração do registro civil para fazer constar dado 

não verdadeiro, isto é, que o autor seja do sexo feminino, quando inequivocamente 

ele é do sexo masculino, pois ostenta órgão genitais tipicamente masculinos.

5. A defi nição do sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve 

espelhar a verdade biológica, somente podendo ser corrigido quando se verifi ca 

erro. Recurso desprovido, por maioria.

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (e-STJ, fl s. 96/105) 

foram rejeitados (e-STJ, fl s. 107/112).

Nas razões do especial (e-STJ, fl s. 118/136), o Parquet estadual aponta 

violação dos arts. 55, parágrafo único, e 109, ambos da Lei dos Registros 

Públicos, argumentando que a alteração do prenome da interessada – indicativo 

de indivíduo de sexo feminino – com a manutenção da informação sobre 

pertencer ao sexo masculino é potencial causadora de constrangimento, visto que 

“não resta preservada a dignidade, tampouco a respeitabilidade do requerente ao 

se determinar que ostente um passaporte que apresente um nome notoriamente 

feminino, in casu, Deisy, com o registro de sexo masculino” (e-STJ, fl . 118). Faz-

se, assim, impositiva a retifi cação do assento civil para a adequada conformação 

legal.

A autora anuiu ao recurso por meio de manifestação juntada às fl s. 164 

(e-STJ).

Juízo positivo de admissibilidade na origem (e-STJ, fl s. 195/198).

Como bem ressaltado pelo em. Ministro Relator em seu primoroso voto, 

“[a] controvérsia está em defi nir se possível a alteração de gênero no assento de registro 

civil de transexual, independentemente da realização de cirurgia de transgenitalização 

(também chamada de cirurgia de redesignação ou adequação sexual)”.

Aproveito-me, quanto ao mais, dos relatórios contidos nos votos 

antecedentes, acrescentando que o em. Relator deu provimento ao recurso 

especial “a fi m de julgar integralmente procedente a pretensão deduzida na inicial, 

autorizando a retifi cação do registro civil da autora, no qual deve ser averbado, além 

do prenome indicado, o sexo/gênero feminino, assinalada a existência de determinação 

judicial, sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, resguardando-

se a publicidade dos registros e a intimidade da autora”.

O em. Ministro Raul Araújo manifestou divergência, concluindo que a 

discussão versa sobre matéria eminentemente constitucional, cuja apreciação a 

Constituição Federal reservou para o col. Supremo Tribunal Federal. Em razão 

disso, não conheceu do recurso especial.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

914

O em. Ministro Marco Buzzi apresentou voto-vista por meio do qual 

acompanhou o douto Relator.

Pedi vista.

Rogando vênia à divergência, penso que a presente discussão dá-se no 

campo da hermenêutica sobre a legislação infraconstitucional, mister que a 

Constituição atribuiu a esta Corte Superior.

O recurso aponta contrariedade a dispositivos da Lei de Registros Públicos 

– Lei Federal n. 6.015/1973 – ante a interpretação que lhes deu o TJRS ao 

concluir pela impossibilidade de se retifi car o registro civil da interessada, assim 

o fazendo por entender dissonante a informação que ela deseja fazer constar de 

seu assento civil (sexo feminino) e a manifestação empírica que se evidencia a 

partir da realidade puramente biológica (sexo masculino).

O pedido inicial foi apresentado na forma prevista pelo art. 109 da lei 

de regência, afi rmando a requerente que sua compleição biológica não guarda 

compatibilidade com a identidade sexual psicológica, condição que a ciência 

médica qualifi ca como “transexualidade”. Portanto, no entender da requerente, a 

informação relativa ao “sexo” contida em seu registro civil comporta retifi cação, 

porque equivocada.

Efetivamente, segundo preconiza o referido dispositivo, “[q]uem pretender 

que se restaure, supra ou retifi que assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, 

que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório”.

Por sua vez, a norma do art. 54, § 2º, da LRP determina que “o assento do 

nascimento deverá conter (...) o sexo do registrando”, resultando daí a indagação 

acerca de qual a informação deve ser gravada no registro em casos como os 

que aqui se examina, nos quais é constatada, após adequada avaliação por 

profi ssional habilitado, desarmonia entre alguns dos elementos identifi cadores 

do sexo do indivíduo, ou ainda, de modo mais preciso e adequado, seu gênero.

Ou seja, temos na espécie uma pessoa que, muito embora sob a perspectiva 

biológica seja identifi cada como do sexo masculino, defi ne-se como pertencente 

ao sexo oposto (feminino), condição assentada nas instâncias ordinárias a partir 

das conclusões lançadas em laudo de exame psicológico (e-STJ, fl s. 35/40).

Essa circunstância nos faz defrontar com uma realidade insofi smável: 

relativamente a um desses elementos (biológico e psicológico), pelo menos, o 
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registro civil da requerente não espelha a realidade. O julgamento do recurso, 

neste caso, pressupõe aferir se, para o fi m de efetivar o comando do art. 54, § 

2º, da LRP, deve prevalecer o sexo biológico/morfológico ou a realidade psicossocial 

(identidade de gênero). Não se faz necessário, para tanto, examinar a questão 

sob o prisma constitucional, em que pese a possibilidade (rectius, o dever) de o 

STJ valer-se de normas e princípios gravados na Lei Maior para desincumbir-se 

de sua principal missão constitucional: uniformizar a interpretação do direito 

federal.

A atuação desta Corte Especial, dessarte, dar-se-á dentro dos estritos 

limites da competência que lhe fora outorgada pelo Constituinte originário, 

deliberando sobre os critérios de aplicação da norma legal antes referida. 

Em suma, o julgamento volta-se para determinar se, na eventual hipótese de 

incompatibilidade entre eles, relativamente ao elemento de identifi cação a que 

se refere o art. 54, § 2º, da Lei Federal n. 6.015/1973, deve prevalecer o sexo 

em sua concepção biológica-morfológica (sexo biológico) ou psicológica-social 

(identidade de gênero).

O acórdão recorrido concluiu, em julgamento por maioria, pela prevalência 

do critério biológico para defi nir a informação que deve constar do registro 

civil da autora da ação, ressalvando, entretanto, a possibilidade da retifi cação 

do registro se realizada a “redefinição” do sexo por meio de cirurgia de 

transgenitalização (e-STJ, fl s. 78/79):

Parece-me bastante claro, pelo que os autos mostram, que se trata de uma 

pessoa transexual, que rejeita sua sexualidade natural e pretende se submeter 

à correção cirúrgica de sua genitália, pois se sente mulher, vive como mulher e 

acredita mesmo pertencer ao sexo contrário ao da sua conformação anatômica.

(...)

No caso em exame, o recorrente é transexual e afi rma ser desarrazoado ter sido 

deferida a alteração de seu nome para um feminino, quando está sendo mantido 

o seu registro como sendo do gênero masculino, pois isso certamente também 

lhe causará constrangimentos.

Ora, o recorrente não é mulher e o registro público espelha a verdade biológica, 

admitindo-se, como exceção, a troca de sexo quando existe prévia cirurgia de 

transgenitalização. Ou seja, quando há adequação da sua forma física ao gênero 

sexual a que pertence.

A defi nição do sexo é ato médico e o registro civil de nascimento deve sempre 

espelhar a verdade, que é a biológica. E somente pode ser corrigido o registro 

quando se verifi ca existência de erro. Com a realização da cirurgia, ocorrendo a 
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transgenitalização, verifi ca-se uma situação excepcional, ou seja, há o ato médico 

redefi nindo o sexo e atestando a inadequação do registro, que deverá então ser 

corrigido.

Entendo, contudo, que a identifi cação morfológica é a menos importante 

para a defi nição do sexo jurídico (ou civil), devendo prevalecer a assimilação 

de identidade psicológica do indivíduo, suficientemente atestada pelos 

meios científi cos adequados. De fato, em situações excepcionais nas quais o 

ordenamento positivo não se mostra sufi ciente para solucionar as controvérsias 

que envolvem a sociedade moderna, o Judiciário não pode prender-se a critérios 

ultrapassados e puramente objetivos, fechando os olhos para a realidade que se 

lhe apresenta. A doutrina endossa esse entendimento:

O direito é uma ciência social, considerado como um conjunto de regras e 

preceitos que regem a atividade humana, devendo estar sempre em marcha, 

acompanhando as transformações sociais e aí incluindo o progresso da Medicina. 

Assim, o legislador e o aplicador da lei não podem ignorar as informações 

fornecidas pelos estudos médicos, sociológicos e antropológicos. Os elementos 

provindos dessas áreas enriquecem o raciocínio do jurista. Ademais, já está 

comprovado que a adequação de sexo influi positivamente na recuperação 

psicológica do indivíduo.

O direito deve andar de mãos dadas com o bom-senso, assegurando a 

veracidade dos fatos. A liberdade de cada um sobre seu próprio corpo deve 

curvar-se diante das legítimas necessidades da vida social e da ciência, sobretudo 

nestes casos onde se objetiva o restabelecimento da saúde.

Portanto, o direito à adequação do sexo do transexual está amparado na Lei 

dos Registros Públicos, Lei n. 6.015/1973, modifi cada pela Lei n. 9.708/1998; nos 

arts. 3º, IV, 5º, X, 196, 199 da Constituição Federal, na Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro, no direito à vida privada, no direito à saúde, no direito à 

identidade pessoal, nos Princípios de Yogyakarta (2006) e no art. 2º da Declaração 

Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, aprovada em 11.11.1997, 

que estabelece que todos têm o direito ao respeito

por sua dignidade e seus direitos humanos, independentemente de 

suas características genéticas. Essa dignidade faz com que seja imperativo 

não reduzir os indivíduos a suas características genéticas e respeitar sua 

singularidade e diversidade.

Dizer que todos são iguais perante a lei não é sufi ciente. É preciso fazer valer 

o ideal de justiça, com a satisfação dos anseios e interesses individuais e sociais. 

O juiz e o promotor são considerados pessoas observadoras das necessidades 

sociais, emitindo pareceres e julgando como pessoas atualizadas e informadas, 
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não se prendendo a preceitos do passado, já superados pelas novas descobertas. 

O reconhecimento desse direito está em conformidade com as tendências 

do direito atual, mais preocupado com as aspirações individuais que com a 

manutenção de constrangimentos sociais, os quais não servem a ninguém, muito 

menos à sociedade.

(VIEIRA, Tereza Rodrigues. Nome e sexo: mudanças no registro civil. 2ª ed. - São 

Paulo: Atlas, 2012. Pág. 160)

Isso ponderado, adiro à assertiva lançada pelo em. Ministro Marco Buzzi em 

seu voto-vista, para quem “a identidade psicossocial prepondera sobre a identidade 

biológica, ou seja, o indivíduo vive o gênero (feminino/masculino) ao qual sente 

pertencer, comportando-se conforme os ideais sociais, estabelecidos tradicionalmente 

para distinguir os gêneros entre si”.

Ora, é indiscutível que a referida intervenção cirúrgica não vai além de 

modifi car aspectos morfológicos do sujeito, nada alterando em relação aos 

elementos biológicos fundamentais (genéticos ou cromossômicos). Logo, não 

me parece razoável exigir que o interessado, cientifi camente qualifi cado como 

transexual, submeta-se a cirurgia da qual resulte a mutilação de seu aparelho 

genital como condição para o exercício de um direito. Se desejada pelo cidadão, 

no pleno exercício de sua liberdade individual, a transgenitalização cirúrgica 

deve ser viabilizada, mas jamais confi gurar um requisito para que possa pleitear 

do Judiciário a retifi cação de seu assento civil. Até porque, como antes afi rmado 

e apropriadamente consignado pela em. Ministra Nancy Andrighi em voto 

paradigmático sobre a questão registral civil de transexual, “é certo que o referido 

ato cirúrgico de redesignação sexual, por si, não modifi ca o sexo de uma pessoa” 

(REsp 1.008.398/SP, Terceira Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 18.11.2009). 

A cirurgia, por certo, modificará tão somente aspectos morfológicos do 

sujeito, mas não propriamente o seu sexo biológico puro (genético, gonadal 

ou cromossômico), este de pouca importância para delimitar sua qualifi cação 

jurídica perante a entidade registral.

Ressalto, ademais, que o entendimento pela prevalência do elemento 

psicológico foi antes manifestado na jurisprudência desta Corte Superior, 

que concluiu pela possibilidade da modifi cação do registro civil de transexual 

submetido à cirurgia de transgenitalização:

Registro público. Mudança de sexo. Exame de matéria constitucional. 

Impossibilidade de exame na via do recurso especial. Ausência de 

prequestionamento. Sumula n. 211/STJ. Registro civil. Alteração do prenome e do 

sexo. Decisão judicial. Averbação. Livro cartorário.
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(...)

4. A interpretação conjugada dos arts. 55 e 58 da Lei n. 6.015/1973 confere 

amparo legal para que transexual operado obtenha autorização judicial para a 

alteração de seu prenome, substituindo-o por apelido público e notório pelo qual 

é conhecido no meio em que vive.

5. Não entender juridicamente possível o pedido formulado na exordial 

significa postergar o exercício do direito à identidade pessoal e subtrair do 

indivíduo a prerrogativa de adequar o registro do sexo à sua nova condição física, 

impedindo, assim, a sua integração na sociedade.

6. No livro cartorário, deve fi car averbado, à margem do registro de prenome e 

de sexo, que as modifi cações procedidas decorreram de decisão judicial.

7. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp 737.993/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 10.11.2009, DJe 18.12.2009)

A par dessas conclusões, cabe ponderar, in casu, que a manutenção de 

informação indicativa de sexo masculino, incompatível com a modifi cação 

autorizada pelo Tribunal local – nome característico de indivíduo do sexo 

feminino – expõe a autora a toda sorte de constrangimentos, hipótese que não 

se harmoniza com o comando contido no art. 55, parágrafo único, da LRP, que 

assim dispõe:

Art. 55. (...)

(...)

Parágrafo único. Os ofi ciais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis 

de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem 

com a recusa do ofi cial, este submeterá por escrito o caso, independente da 

cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do Juiz competente.

Quanto ao mais, nada há para acrescentar em termos de fundamentos e 

ponderações de ordem jurídica ou social ao denso e primoroso voto proferido 

pelo em. Ministro Relator, que subscrevo integralmente para conhecer e prover o 

recurso especial.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, peço vênia 

à divergência para aderir ao voto do Relator, considerando que a questão, tal 
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como posta, diz respeito à possibilidade, em face dos dispositivos da Lei de 

Registro Público, de proceder à alteração de nome e sexo pretendida pelo autor. 

Não me impressiona o argumento do acórdão recorrido de que seria possível 

tal alteração se houvesse um ato médico de cirurgia para modifi car a aparência 

externa do autor, mesmo porque, a rigor, o sexo biológico não se prenderia 

apenas à sua aparência externa, passível de modifi cação por uma cirurgia, mas é 

uma questão genética. Seria mesmo inviável mudar a confi guração genética do 

indivíduo, qualquer que fosse o ato médico.

Portanto, não sendo viável a alteração e sendo, a meu ver, sem razão 

vincular essa alteração a uma eventual cirurgia, uma vez que essa cirurgia 

não mudaria o sexo genético e, portanto, biológico da pessoa, penso que deve 

mesmo prevalecer a identidade psicológica, a forma como se vê e se comporta o 

indivíduo, desde que atestada pelos meios científi cos que devem ser ponderados 

na fase de instrução – no caso, não há controvérsia quanto a isso, tanto que 

autorizada a modifi cação do prenome.

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente Relator.




