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EMENTA

Direito Processual Coletivo. Recurso especial. Recurso manejado 

sob a égide do CPC/1973. Ação civil pública. Cobrança de expurgos 

infl acionários em caderneta de poupança. Fase de cumprimento de 

sentença. Decisão extra petita. Violação ao princípio da congruência 

entre o pedido e a tutela jurisdicional. Não ocorrência. Divulgação da 

informação sobre o direito dos poupadores de reaver os numerários. 

Fornecimento de lista e convocação dos beneficiados através da 

internet e de jornais locais de maior circulação. Sigilo bancário. Ofensa 

confi guração. Intimação genérica a ser realizada na internet. Recurso 

especial provido em parte.

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do 

Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

2. Na liquidação de ação civil pública deve o juiz buscar o 

resultado prático assegurado na sentença, determinando todas as 

providências legais que entender necessárias para a satisfação do 

direito dos benefi ciários da demanda.

3. O conceito de decisão extra petita e o princípio da demanda 

devem ser analisados no âmbito do direito processual coletivo, que 

ampliou os poderes do julgador para permitir a maior efetividade do 

provimento jurisidicional concedido na ação coletiva. Doutrina.
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4. Não é extra petita e não ofende o princípio da demanda a 

decisão que determina a divulgação da sentença através da internet 

e de jornais locais de grande circulação, para que os poupadores 

benefi ciados com o ressarcimento dos expurgos infl acionários em 

contas-poupança decorrentes de planos econômicos governamentais 

tomem ciência do decisum e providenciem a execução do julgado.

5. O contrato bancário está fundado numa operação de confi ança 

entre banco e cliente, com a garantia do sigilo prevista no art. 1º da Lei 

Complementar n. 105/2001: as instituições fi nanceiras conservarão sigilo 

em suas operações ativas e passivas e serviços prestados, estando inseridos 

nessa proteção os dados cadastrais dos usuários de serviços bancários.

6. A existência de decisão favorável aos interesses dos poupadores 

de determinada instituição fi nanceira não autoriza o Poder Judiciário 

tornar públicos os dados cadastrais deles, especialmente em ação 

civil pública ajuizada por instituição de defesa do consumidor, cuja 

propositura pode ocorrer sem a anuência da parte favorecida.

7. A satisfação do crédito bancário, de cunho patrimonial, não 

pode se sobrepor ao sigilo bancário, instituto que visa proteger o direito 

à intimidade das pessoas, que é direito intangível da personalidade.

8. A planilha com os dados cadastrais dos poupadores deverá 

permanecer em segredo de justiça, com acesso restrito ao Poder 

Judiciário.

9. A divulgação do resultado do decisum deverá ser feita sem a 

menção dos dados específi cos de cada poupador, bastando a intimação 

genérica de “todos os poupadores do Estado de Mato Grosso do Sul 

que mantinham cadernetas de poupança na instituição fi nanceira 

requerida”, no período fi xado na sentença genérica. Precedente.

10. O NCPC estabeleceu a publicação de editais pela rede 

mundial de computadores como regra, constituindo-se na atualidade o 

meio mais efi caz da informação atingir um grande número de pessoas, 

substituindo a custosa publicação impressa. A obrigação de fazer que 

foi imposta ao banco depositário não é intuito personae, personalíssima 

ou infungível, o que autoriza o próprio Poder Judiciário a publicar o 

edital com o resultado da sentença genérica somente na rede mundial 

de computadores, nos termos do disposto no art. 257, II e III, do 

NCPC, pelo prazo de 60 (sessenta dias), fl uindo da data da publicação 
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única, excluída a determinação para divulgar o decisum nos jornais 

locais de grande circulação.

11. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, 

Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio 

Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 23 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 2.6.2017

RELATÓRIO

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

agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. (Itaú) contra decisão 

interlocutória proferida pelo Juiz da Vara de Direitos Difusos, Coletivos e 

Individuais Homogêneos da Comarca de Campo Grande - MS, nos autos da 

ação civil pública que lhe move o Instituto Brasileiro de Defesa do Cidadão - 

IBCDI (IBCDI), em fase de cumprimento de sentença.

A ação civil pública foi julgada parcialmente procedente para condenar 

o Itaú ao pagamento das diferenças de correção aplicadas às cadernetas de 

poupança em razão dos planos econômicos Bresser (junho/1987) e Verão 

(janeiro/1989).

Na fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau determinou 

que o Itaú (1) trouxesse aos autos a relação dos correntistas benefi ciários da 

ação para que fi casse disponível para consulta pública em cartório; e, (2) fi zesse 

convocações públicas dos benefi ciários desta ação, utilizando-se de todas as 

mídias disponíveis no Estado do Mato Grosso do Sul (televisão, rádio, jornais, 

revistas, outdoors e internet), no prazo de 90 e 120 dias, sob pena de multas 

diárias de R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente.
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Contra essa decisão o Itaú interpôs agravo de instrumento, alegando, na 

sua essência, falta de fundamentação; ofensa à regra da congruência; julgamento 

extra petita; quebra do sigilo bancário dos correntistas; ofensa ao procedimento 

previsto no art. 97 do CDC, que disciplina a liquidação individual e que os 

bancos têm a obrigação de conservar os documentos de seus clientes por apenas 

cinco anos.

A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 

Sul deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para excluir a 

obrigatoriedade do Itaú efetuar a convocação através da televisão, rádio, revistas 

e outdoors, permanecendo a obrigação de intimar os benefi ciados através da 

internet e de jornais locais de maior circulação, em acórdão assim ementado:

Ementa. Agravo de instrumento. Ação coletiva. Execução de sentença. 

Cobrança de expurgos infl acionários em contas-poupança decorrente de planos 

econômicos governamentais. Preliminares. Nulidade da decisão agravada. 

Ausência de motivação. Rejeitada. Julgamento extra petita. Rejeitadada. Mérito: 

alegação de quebra de sigilo bancários. Afastada. Informações genéricas. Dever 

de prestar informações ao Poder Judiciário. Art. 3º da LC n. 105/2001. Exibição 

de documentos mantidos na instituição fi nanceira. Prescrição no mesmo prazo 

previsto para as obrigações deles decorrentes. Prescrição vintenária. Meio 

técnico e mais adequado ao cumprimento da sentença a cargo do magagistrado. 

Faculdade de optar, antes da ação coletiva (fluid recovery), pela execução 

individual. Divulgação da infromação sobre o direito de reaver os numerários. 

Veiculação apenas em internet e jornais locais de ampla circulação. Medidas 

menos onerosas. Recurso parcialmente provido.

Se ao prolatar a decisão o julgador de 1º grau fundamentou motivadamente 

suas razões não há falar em nulidade da decisão.

O juiz não fi ca obrigado a apreciar todos os fundamentos em que se apoiam a 

pretensão das partes e muito menos obrigado a decidir com base nos dispositivos 

pretendidos pelas partes.

Não há falar em decisão extra petita se o julgador, na execução da sentença 

da ação civil pública, determina providências diversas daquelas requeridas pelo 

Ministério Público, visando dar maior efetividade ao cumprimento da sentença 

prolatada na ação civil pública.

As providências determinadas pelo julgador, consistentes no fornecimento 

de lista com todos os nomes dos benefi ciados com o comando proferido na 

ação civil pública, bem como na convocação destes benefi ciados para darem 

início ao cumprimento individual da sentença, através das mídias disponíveis 

(rádio, televisão, jornais, outdoors e internet) não importa em quebra de sigilo 

bancário.
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Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 105/2001, que dispõe sobre o 

sigilo das operações de instituições fi nanceiras, as instituições fi nanceiras estão 

obrigadas a prestar as informações ordenadas pelo Poder Judiciário.

A obrigação de exibir documentos referentes às contas-poupança decorrente 

de planos econômicos governamentais prescreve em 20 (vinte) anos.

Cabe ao magistrado que preside a execução coletiva da sentença condenatória, 

prolatada na ação civil pública, indicar o meio técnico mais adequado para o 

cumprimento do julgado, podendo, antes de adotar admitir o processamento da 

execução coletiva (fl uid recovery), optar pela execução individual.

A divulgação da informação sobre o direito de reaver os numerários deve ser 

feita apenas através da internet e jornais locais de ampla circulação, porquanto 

além de serem menos onerosas, cumprem com satisfação o objetivo pretendido 

na presente ação, garantindo que a informação chegue aos interessados (e-STJ, 

fl s. 727/728).

Os embargos de declaração apresentados pelo Itaú foram parcialmente 

acolhidos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer que os custos com a 

convocação dos benefi ciários da sentença deveriam correr às expensas do Itaú 

(e-STJ, fl s. 756/761).

O recurso especial interposto pelo Itaú, com fundamento no art. 105, III, 

a, da CF, fi rmou-se na tese de que foram violados (1) os arts. 128, 459, 460 e 

475-G do CPC/1973 c.c. o art. 19 da Lei n. 7.347/1985 (LACP) por ofensa à 

regra da congruência entre o pedido e a tutela jurisdicional, confi gurando nítido 

julgamento extra petita, uma vez que foram impostas obrigações acessórias 

não constantes na sentença; (2) os arts. 1º, 3º, 10 e 11 da Lei Complementar 

n. 105/2001 porque foi desrespeitada a proteção ao sigilo bancário; (3) os 

arts. 94, 97, 98 e 100 do CDC e dos arts. 126, 127, 475-A e seguintes e 475-

J do CPC/1973 em razão do descumprimento do procedimento legalmente 

previsto para a liquidação das ações de execução coletivas que tutelam direitos 

individuais homogêneos; e, subsidiariamente, (4) o art. 535, II, do CPC, porque 

não foram sanadas as omissões apontadas nos aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento 

do recurso especial quanto à violação do art. 475-J, do CPC/1973, em virtude 

da falta de prequestionamento. Quanto às demais alegações, pleiteou o 

conhecimento do recurso, sem adentrar no mérito da controvérsia (e-STJ, fl s. 

811/819).

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 

826/828).
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O parecer apresentado pelo Ministério Público Federal opinou pelo 

provimento do recurso especial (e-STJ, fl s. 847/858).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): De plano, vale pontuar que o 

presente recurso especial foi interposto com fundamento no CPC/1973, razão 

pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma 

nele prevista, com a interpretação dada pelo Enunciado n. 2 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9.3.2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A questões controvertidas a serem analisadas por esta Corte Superior 

visam verifi car a existência de (1) ofensa ao princípio da congruência entre 

o pedido e a tutela jurisdicional no cumprimento de sentença em ação civil 

pública; (2) ofensa ao sigilo bancário; e, (3) violação das regras do procedimento 

previsto para a liquidação das ações coletivas.

Conforme constou no relatório, o presente recurso especial decorre de 

agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. (Itaú) contra decisão 

interlocutória proferida pelo Juiz da Vara de Direitos Difusos, Coletivos e 

Individuais Homogêneos da Comarca de Campo Grande - MS, nos autos da 

ação civil pública que lhe move o Instituto Brasileiro de Defesa do Cidadão - 

IBCDI (IBCDI), em fase de cumprimento de sentença.

A ação civil pública foi julgada parcialmente procedente para condenar 

o Itaú ao pagamento das diferenças de correção aplicadas às cadernetas de 

poupança em razão dos planos econômicos Bresser (junho/1987) e Verão 

(janeiro/1989).

Na fase de cumprimento da sentença, o Ministério Público estadual 

requereu que o Itaú trouxesse aos autos a relação de todos os poupadores 

“do Estado de Mato Grosso do Sul que mantiveram contas de caderneta de 

poupança iniciadas ou renovadas até 15.6.1987 e 15.1.1989”, o comprovante do 

efetivo ressarcimento desses consumidores lesados (mediante crédito de valores 
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em suas contas, ainda existentes ou então que deverão ser abertas para esse fi m), 

e a memória dos cálculos.

Requereu, também, que o Itaú cientifi casse os consumidores para que 

promovessem o levantamento dos valores depositados, o que deveria se dar por 

via postal, com aviso de recebimento e também através de publicação em jornais 

de grande circulação no Estado. No caso de descumprimento, pleiteou a fi xação 

de multa diária (e-STJ, fl . 628).

O juízo de primeiro grau acolheu em parte os pedidos, determinando 

que o Itaú (1) trouxesse aos autos a relação dos correntistas benefi ciários da 

ação para que fi casse disponível para consulta pública em cartório; e, (2) fi zesse 

convocações públicas dos benefi ciários desta ação, utilizando-se de todas as 

mídias disponíveis no Estado do Mato Grosso do Sul (televisão, rádio, jornais, 

revistas, outdoors e internet), no prazo de 90 e 120 dias, sob pena de multas 

diárias de R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente.

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento 

interposto pelo Itaú para excluir a obrigatoriedade de efetuar a convocação 

pública dos benefi ciários da ação civil pública através de televisão, rádio, revistas 

e outdoors, permanecendo a obrigação de intimar os benefi ciados através da 

internet e de jornais locais de maior circulação.

Os embargos de declaração apresentados pelo Itaú foram parcialmente 

acolhidos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer que os custos com a 

convocação dos benefi ciários da sentença, na internet e nos jornais locais de 

maior circulação, deveriam correr às expensas do devedor.

Neste contexto foi interposto o presente recurso especial, com fundamento 

no art. 105, a, da CF, sustentando que foram violados os dispositivos legais 

que tratam da regra da congruência entre o pedido e a tutela jurisdicional e do 

sigilo bancário, bem como as normas que disciplinam o procedimento para a 

liquidação das ações de execução coletiva.

(1) Do alegado julgamento extra petita - violação da regra da congruência 

entre o pedido e a tutela jurisdicional

O Itaú sustentou que houve violação aos arts. 128, 459, 460 e 475-G do 

CPC, aplicáveis subsidiariamente à ação civil pública por força do art. 19, da Lei 

n. 7.347/1985 (LACP), porque foi deferida tutela diversa do pedido formulado 

na liquidação da execução coletiva da sentença, violando a regra da congruência, 
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no que diz respeito à determinação de ampla divulgação através de internet 

e jornais locais para que os poupadores tomassem conhecimento da lista que 

seria disponibilizada ao público no ofício de primeiro grau. Aduziu que, ao 

contrário do decidido, o requerimento se limitava à intimação por via postal dos 

correntistas, para que eles promovessem o levantamento dos valores depositados.

O órgão julgador estadual afastou a alegação de julgamento extra petita, 

mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a 

apresentação da relação dos poupadores benefi ciados com o comando judicial 

e o afastamento da obrigação da instituição fi nanceira de comprovar o efetivo 

ressarcimento dos consumidores lesados.

Apenas deu parcial provimento ao agravo de instrumento para excluir 

a obrigatoriedade de efetuar a convocação pública dos benefi ciários da ação 

civil pública através de televisão, rádio, revistas e outdoors, que não havia sido 

solicitada pelo Ministério Público, permanecendo a obrigação de intimá-los 

através da internet e de jornais locais de maior circulação. Veja-se:

[...] vê-se que cabe ao magistrado indicar o meio técnico mais adequado para 

o cumprimento do julgado, principalmente se a pretensão do exequente, aqui, 

do Ministério Público, não se mostrar apta a permitir a maior efetividade do 

provimento jurisdicional.

Aliás, o juiz de primeiro grau justifi cou a adoção destas medidas:

“Ante o exposto, entendo que os pedidos de fls. 544/549 devem ser 

parcialmente deferidos. Assiste razão ao Ministério Público quando pleiteia que 

o Banco requerido traga aos autos a relação dos correntistas benefi ciários do 

comando judicial, pois esta é a forma adequada para se ter conhecimento da 

quantidade de pessoas que deverão promover a liquidação e cumprimento da 

sentença.

No entanto, entendo que os pedidos para que o requerido comprove o efetivo 

ressarcimento dos consumidores lesados (mediante crédito de valores em suas 

contas, ainda existentes ou então que deverão ser abertas para esse fi m - art. 890, 

§ 1º do CPC) e apresente a memória do cálculo, bem como para que promova a 

cientifi cação dos consumidores para que realizem o levantamento dos valores 

depositados, devem ser indeferidos.

Deixar a cargo do requerido tais obrigações poderá gerar uma diminuição da 

efetividade e da segurança jurídica da sentença. Isso por que, seria difícil proceder 

a fi scalização da forma como estariam sendo realizadas as notifi cações e se de 

fato todos os correntistas seriam localizados.

Ademais, não é razoável obrigar o requerido a abrir uma conta e posteriormente 

encaminhar uma notificação para cada consumidor beneficiário da sentença 
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proferida, para que resgate o valor depositado. Tal determinação seria por demais 

dispendiosa e sem garantias de que atingiria a fi nalidade almejada. Deve ser 

considerado ainda que com o decurso do tempo entre a data das correções da 

caderneta de poupança (1987 e 1989) e o período atual (2010), pode ter ocorrido 

modifi cações variadas na vida dos correntistas, tais como mudança de domicílio, 

incapacidade ou óbito, tornando a cientifi cação por via postal inefi caz.

Os correntistas beneficiários da sentença coletiva proferida nestes autos 

devem ser convocados a promover a liquidação e execução da sentença em juízo 

e a maneira mais adequada e efi ciente de se realizar tal convocação é por meio da 

imprensa.

Considerando que após a prolação da sentença o Banco requerido não realizou 

nenhum ato que demonstrasse o interesse no cumprimento das determinações 

nela contidas, benefi ciando-se assim com sua omissão, deverá ele arcar com as 

despesas de publicidade, conforme as regras fi xadas por esse juízo.

Desta forma, intime-se o requerido para que:

a) no prazo de 90 dias traga aos autos a relação dos correntistas benefi ciários 

do comando judicial de fl . 203/231, oportunizando assim, que tal lista possa ser 

consultada em cartório.

b) no prazo de 120 dias promova as convocações dos beneficiários da 

sentença coletiva proferida nestes autos (correntistas que possuíam caderneta 

de poupança em Junho de 1987 e Janeiro de 1989) a promoverem a liquidação e 

cumprimento de sentença nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil.

As convocações deverão ser feitas por meio da imprensa estadual, utilizando-

se das mídias disponíveis: televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors e internet, de 

forma a possibilitar que o maior número de pessoas tomem ciência do direito 

resguardado nos autos. Deve constar ainda em referidas convocações, que a lista 

dos benefi ciários poderá ser consultada neste juízo.

O requerido deverá informar com antecedência as datas de vinculação das 

informações - quando realizadas em rádio e televisão - de forma a garantir a 

fi scalização pelo juízo, bem como comprovar nos autos a divulgação realizadas 

por outros meios - jornais, revistas, outdoors e internet), atendo-se que tais 

divulgações deverão ser realizadas em âmbito estadual, uma vez que esta foi a 

abrangência da sentença condenatória.” (f. 594/599).

Na verdade, vê-se que as medidas impostas pelo julgador de 1º grau terminam 

por beneficiar o agravante, porquanto algumas das medidas pretendidas 

inicialmente pelo Ministério Público, entre elas a comprovação, pelo recorrente, do 

efetivo ressarcimento dos consumidores lesados, bem como a cientifi cação destes 

consumidores, via postal, além de serem dispendiosas, possuem grandes chances de 

não produzirem os efeitos desejados, que é atingir o maior número de consumidores, 

o que poderia ensejar a adoção de novas medidas, o que exigiria novos gastos, 

onerando em demasia o agravante.
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Deste modo, não há falar em julgamento extra petita, razão pela qual rejeito a 

preliminar. (e-STJ, fl s. 727/745 - sem destaque no original)

No caso concreto não se vê afronta aos limites do pedido formulado pelo 

órgão ministerial, tampouco o conhecimento de questões não suscitadas pelas 

partes (art. 128 do CPC/1973).

Isto porque a decisão apenas afastou o pedido feito pelo Ministério Público 

Estadual no que se refere à necessidade de comprovação pelo Itaú do efetivo 

ressarcimento dos consumidores lesados e indeferiu a intimação postal, por 

entender que o lapso temporal entre a constituição do débito e o provimento 

jurisdicional impediria o acesso a informações atualizadas dos poupadores, 

não produzindo o efeito desejado, além de ensejar novos gastos, onerando a 

instituição fi nanceira. Entendeu-se, dessa forma, que a divulgação pela internet 

e em jornais locais de grande circulação seriam mais aptos a atingir o maior 

número de poupadores lesados.

Por outro lado, não há que se falar em violação do princípio da demanda 

ou em decisão extra petita.

A hipótese dos autos trata de liquidação de ação civil pública, situação 

que permite ao julgador buscar maior efetividade do provimento jurisdicional 

concedido a número indeterminado de pessoas, prestigiando a máxima 

efetividade da tutela jurisdicional coletiva.

Desse modo, deve o juiz buscar o resultado prático assegurado pelo direito, 

determinando todas as providências legais que entender necessárias para a 

satisfação do direito dos credores.

A adoção da medida mais efi ciente a cumprir o desiderato para o qual a 

demanda foi ajuizada não implica ofensa ao dever de imparcialidade do juiz.

Nesse sentido, SÉRGIO CRUZ ARENHART alerta para o fato de que a 

imparcialidade do juiz não pode ser equiparada à sua neutralidade:

O juiz imparcial não é aquele que se mantém como espectador da contenda 

judicial, sem nela interferir a não ser ao fi nal, para declarar o vencedor; o juiz 

imparcial é, apenas, aquele que não está previamente comprometido com 

alguma das partes ou das teses por elas esposadas. [...]

A imparcialidade que se exige do juiz hoje deve ser vista como contraponto 

ao direito de contraditório, considerado como o direito das partes de influir 

efetivamente na decisão judicial. A decisão judicial deve ser produto do diálogo 

entre as partes e destas com o juiz.
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[...]

Assim, desde que preservada a imparcialidade do juiz - sob este aspecto - 

nenhum problema haverá com o abrandamento do rigor do princípio da demanda, 

especialmente se objetivar oferecer melhor prestação jurisdicional, mais adequada 

satisfação dos escopos da jurisdição, mais exata realização dos direitos ou mais 

precisa execução dos objetivos almejados pelo Estado brasileiro (arts. 1º e 3º, da CF) 

(A Tutela Coletiva de Interesses Individuais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

2013, p. 181 - sem destaque no original).

Os arts. 83 e 84 do CDC, aplicáveis ao sistema de proteção coletiva, 

fornecem um leque de instrumentos para dar efetividade às decisões judiciais.

O art. 83 possibilita a utilização de todas as ações capazes de propiciar a 

adequada e efetiva tutela dos direitos e interesses protegidos pelo CDC. O art. 

84, por sua vez, autoriza o juiz a conceder a tutela específi ca da obrigação ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento.

Ao contrário do sustentado pelo Itaú, o fato da sentença genérica obrigá-lo 

ao pagamento de quantia não signifi ca que a ação civil pública seja apenas de 

cunho condenatório:

Ampla tutela jurisdicional. A norma deixa clara a possibilidade da utilização de 

todo e qualquer tipo de ação judicial para a defesa dos direitos previsto no CDC. 

O fato de o CDC 91 tratar da ação condenatória de reparação do dano de que foram 

vítimas titulares de direito individual homogêneo, não signifi ca que essa ação seja 

apenas de cunho condenatório. A norma ora comentada, situada na parte geral da 

defesa do consumidor em juízo, abre possibilidade para o ajuizamento de ação de 

conhecimento (declaratória, constitutiva e condenatória), cautelar e de execução, 

na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor 

(NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Leis Civis Comentadas. 

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2006, p. 251).

A busca da adequada e efetiva tutela dos interesses que a ação civil pública 

visa proteger é ressaltada na jurisprudência do STJ:

Recurso especial. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Divulgação 

de publicidade ilícita. Indenização. Sentença que acolheu o pedido inicial do 

MPDFT fi xando a reparação em R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) 

e determinou a elaboração de contrapropaganda, sob pena de multa diária. 

Inconformismos das rés. Apelação parcialmente provida para reduzir o quantum 

indenizatório e excluir da condenação obrigação de fazer contrapropaganda, 

bem como a multa monitória para a hipótese de descumprimento. Irresignação 
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das rés. OGILVY Brasil Comunicação Ltda. e da Souza Cruz S/A. e do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios.

[...]

3. Do recurso especial do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

3.1. A contrapropaganda constitui-se sanção prevista nos arts. 56, inciso XII e 

60 do CDC e aplicável quando caracterizada a prática de publicidade enganosa 

ou abusiva, e o seu objetivo é desfazer os malefícios sociais por ela causados ao 

mercado consumidor.

3.1.2. A razão hermenêutica dessa penalidade decorre, sem dúvida, para conferir 

proteção aos consumidores, tendo em conta que o substrato motivador do CDC, 

inegavelmente, é dar ampla tutela para a garantia de seus direitos, porquanto o art. 

83, por exemplo, determina: “(...) Para a defesa dos direitos e interesses protegidos 

por este Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua 

adequada e efetiva tutela.”

3.1.3. A divulgação da contrapropaganda se tornaria ilógica em razão do 

advento da Lei n. 10.167/2000, a qual proibiu propaganda sobre o produto 

em questão. Sendo assim, é importante destacar que a suspensão da 

contrapropaganda - confi rmando-se a compreensão do v. acórdão recorrido - 

decorre das circunstâncias do caso concreto, em virtude do decurso do tempo e 

da mudança do marco legal a incidir sobre a matéria, revelando-se inoportuna a 

veiculação da contrapropaganda nesse momento processual.

4. Recurso especial da OGILVY Brasil Comunicação Ltda e da Souza Cruz S/A 

parcialmente providos e desprovido o recurso especial do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios.

(REsp 1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.5.2016, DJe 

30.5.2016 - sem destaque no original)

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública. Improbidade. Medida 

liminar inaudita altera pars. Poder geral de cautela (art. 804 CPC). Exceção ao art. 

17, § 7º, da LIA. Tutela específi ca de caráter não exclusivamente sancionatório. 

Viabilidade. Histórico da demanda.

1. O recurso traz a exame controvérsia sobre a possibilidade de conceder 

liminar concedida inaudita altera pars em ação de improbidade administrativa. 

Consta do acórdão recorrido que o juízo de primeiro grau, antes mesmo de 

expedir a notifi cação para defesa prévia, determinou, liminarmente, a proibição 

de a demandada receber verbas do Poder Público e com ele contratar ou auferir 

benefícios ou incentivos fi scais e creditícios, direta ou indiretamente.

[...]

Providências cautelares

5. Ressalvadas as medidas de natureza exclusivamente sancionatória - por 

exemplo, a multa civil, a perda da função pública e a suspensão dos direitos 
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políticos - pode o magistrado, a qualquer tempo, adotar a tutela necessária para 

fazer cessar ou extirpar a atividade nociva, consoante disciplinam os arts. 461, § 5º, e 

804 do CPC, 11 da Lei n. 7.347/1985 e 21 da mesma lei combinado com os arts. 83 e 84 

do Código de Defesa do Consumidor, que admitem a adoção de todas as espécies de 

ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos interesses que a Ação Civil 

Pública busca proteger.

6. No caso concreto, o acórdão regional revela a gravidade dos atos de 

improbidade, que consistiram na utilização de recursos públicos para benefícios 

particulares ou de familiares, no emprego de veículos, materiais e equipamentos 

públicos em obra particular; no uso do trabalho de servidores públicos e de 

apenados (encaminhados para prestação de serviços à comunidade) em obra 

particular e na supressão de prova necessária ao esclarecimento dos fatos. 

Nesse contexto, a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau para proibir a 

demandada de receber novas verbas do Poder Público e com ele contratar ou 

receber benefícios ou incentivos fi scais e creditícios guarda relação de pertinência 

e sintonia com o ilícito praticado pela ré, sendo evidente o propósito assecuratório 

de fazer cessar o desvio de recursos públicos, nos termos do que autorizado pelos 

preceitos legais anteriormente citados.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.385.582/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 

1º.10.2013, DJe 15.8.2014 - sem destaque no original)

Desse modo, as normas legais em destaque visam garantir proteção 

efi ciente e razoável, possibilitando a atuação ex offi  cio do juiz com a fi nalidade de 

efetivação das decisões coletivas sobre os interesses individuais.

Por fi m, não se verifi ca ofensa ao art. 19 da LACP, que autoriza a aplicação 

subsidiária das normas do diploma processual civil (CPC/1973), uma vez que 

após a edição do CDC o CPC/1973 se tornou mero diploma supletivo, residual, 

cujas soluções devem ser aplicadas após exaurida a busca por resposta dentro do 

microssistema de processo coletivo.

Em suma, o conceito de decisão extra petita e o princípio da demanda 

devem ser analisados no âmbito do direito processual coletivo, que ampliou 

os poderes do julgador para permitir a maior efetividade do provimento 

jurisidicional concedido na ação coletiva.

(2) Do alegado desrespeito à proteção ao sigilo bancário

O Itaú argumentou que foram violados os arts. 1º, 3º, 10 e 11 da Lei 

Complementar n. 105/2001 porque foi desrespeitada a proteção ao sigilo 

bancário.
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O sigilo bancário constitui espécie do direito à intimidade, consagrado no 

art. 5º, X e XII, da CF:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráfi cas, 

de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fi ns de investigação 

criminal ou instrução processual penal;

O contrato bancário, por sua vez, está fundado numa operação de confi ança 

entre banco e cliente, com a garantia do sigilo prevista no art. 1º da Lei 

Complementar n. 105/2001: as instituições fi nanceiras conservarão sigilo em suas 

operações ativas e passivas e serviços prestados.

Os dados cadastrais solicitados estão inseridos nessa proteção, sendo 

que sua relativização apenas ocorre em caráter excepcional e nas hipóteses 

expressamente previstas em lei, como é o caso da possibilidade de troca de 

informações entre instituições financeiras prevista no art. 1º, § 3º da Lei 

Complementar n. 105/2001:

Art. 1º. [...]

§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:

I – a troca de informações entre instituições fi nanceiras, para fi ns cadastrais, 

inclusive por intermédio de centrais de risco, observada as normas baixadas pelo 

Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

A existência de decisão favorável aos interesses dos correntistas de 

determinada instituição fi nanceira não autoriza o Poder Judiciário a tornar 

públicos os dados cadastrais dos benefi ciários, especialmente em ação civil 

pública ajuizada por instituição de defesa do consumidor, cuja propositura pode 

ocorrer sem a anuência da parte favorecida.

Deve-se buscar, portanto, a conciliação do direito dos beneficiários a 

receberem o crédito a que fazem jus com o sigilo bancário dos poupadores que, 
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além de não terem participado da lide, não podem ter seus dados bancários 

tornados públicos, escancarados, sem sua expressa autorização.

Isto porque a satisfação do crédito bancário, de cunho patrimonial, não 

pode se sobrepor ao sigilo bancário, instituto que visa proteger o direito à 

intimidade das pessoas, que é direito intangível da personalidade.

O direito à intimidade é direito personalíssimo que tem por fundamento 

a defesa da privacidade humana, além de ter a característica básica da não 

exposição de elementos ou informações da esfera íntima ou reservada de seu 

titular.

O direito ao sigilo, por sua vez, impede terceiros de divulgar dados 

personalíssimos do titular do direito.

No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro 

grau que determinou o fornecimento pelo Itaú da relação dos correntistas 

benefi ciários da ação para que fi casse disponível para consulta pública em 

cartório.

Nesse sentido, o órgão julgador entendeu que a informação pretendida, para 

fi ns de efetivação da sentença condenatória genérica diz respeito apenas ao nome e 

CPF dos titulares de contas de poupança no Estado, nos períodos reclamados, não se 

referindo a valores existentes nessas contas, sua movimentação, ou quaisquer outros 

dados protegidos por sigilo (e-STJ, fl . 736).

A divulgação de elementos cadastrais dos benefi ciários confi gura quebra 

do sigilo bancário e do direito à intimidade que não pode ser violado sob o 

argumento de facilitação da defesa do consumidor em juízo.

Não segue, pois, a melhor ortodoxia jurídica.

Donde os cadastros individuais devem permanecer em segredo de justiça, 

com acesso restrito ao Poder Judiciário.

A convocação pública dos beneficiários da ação deverá ser feita sem 

mencionar os seus nomes e nenhum outro dado cadastral, limitando-se o edital 

a intimar todos os poupadores do Estado do Mato Grosso do Sul que mantinham 

cadernetas de poupança na instituição f inanceira requerida, nos períodos 

especifi cados no título judicial, pela internet, exclusivamente.

Na medida em que tais poupadores se manifestarem nos autos, caberá ao 

julgador confrontá-los com as planilhas apresentadas, em sigilo, pela instituição 

fi nanceira, seguindo-se, se for o caso, a execução individual.
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Em caso semelhante, a Quarta Turma desta Corte Superior adotou a 

solução acima destacada, em voto vencedor da relatoria do Ministro Antonio 

Carlos Ferreira. Confi ra-se a ementa:

Direito Civil. Ação civil pública. Caderneta de poupança. Diferenças na 

remuneração. Letras do Banco Central e IPC de junho/1987. Execução individual 

de sentença. Intimação do banco executado. Apresentação de planilha. Conteúdo: 

nome, CPF, endereço, número da conta e agência de todos os poupadores do 

Estado de Rondônia. Publicação de edital intimatório dos poupadores. Sigilo 

bancário. Voto médio.

1. No caso concreto, não havia, na sentença exequenda, determinação de o 

réu entregar ao autor, Instituto Brasileiro de Defesa do Cidadão - IBDCI, os dados 

cadastrais dos poupadores, tampouco de constar tais informações do respectivo 

edital de intimação. No dispositivo, o comando era apenas de o banco apresentar, 

em juízo, “planilha contendo nome, CPF, endereço, número da conta e agência, 

de todos os poupadores que possuíam caderneta de poupança no período 

mencionado na inicial, para o fim de intimação, por edital, dos poupadores 

diretamente interessados”.

2. Em tais circunstâncias, é possível interpretar o dispositivo do título judicial 

e estabelecer a forma pela qual deverá ser cumprido, em harmonia com as 

disposições do art. 363, IV, do CPC e dos arts. 1º e 3º da Lei Complementar n. 

105/2001, de modo a preservar o necessário sigilo bancário e a evitar a ruptura da 

esfera de intimidade protegida pelos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, 

X e XII, da CF/1988.

3. Nesta fase inicial de execução, é desnecessário mencionar, no edital referido na 

sentença, os dados específi cos de cada poupador, bastando a intimação genérica 

de “todos os poupadores do Estado de Rondônia que mantinham cadernetas de 

poupança junto à instituição requerida”. Com isso, a planilha relativa aos cadastros 

individuais deverá permanecer em segredo de justiça, com acesso restrito ao Poder 

Judiciário.

4. Recurso especial parcialmente provido (voto médio).

(REsp 1.059.002/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.5.2015, DJe 3.8.2015 - sem destaque 

no original)

O recurso especial, portanto, deve ser provido, nessa parte, para que a 

planilha relativa aos cadastros individuais permaneça em segredo de justiça, 

com acesso restrito ao Poder Judiciário, e que no edital não sejam incluídos os 

referidos dados cadastrais dos poupadores benefi ciados com a sentença.
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(3) Da alegada violação das regras do procedimento previsto para a liquidação 

das ações de execução coletiva

O Itaú sustentou em suas razões que foram violadas as normas dos arts. 

126 e 127 do CPC/1973, bem como as regras dos arts. 475-A e 475-J do 

CPC/1973, que regem a liquidação de sentença, afastando-se das normas 

que o compelem a adotar solução de legalidade estrita em casos de jurisdição 

contenciosa, criando procedimentos a seu talante e lhe impondo obrigações não 

previstas em lei, como é o caso da determinação para publicar edital convocando 

os poupadores benefi ciados com a decisão exequenda, medida essa prevista 

apenas quando da propositura da ação (art. 94 do CDC).

Nesse sentido, alegou que o julgador se afastou do procedimento para 

obrigação de pagar quantia certa, que deve ser cumprida na forma do art. 475-J, 

precedida da fase de liquidação prevista no art. 475-A, ambos os dispositivos do 

CPC/1973.

O feito sob análise submete-se ao microssistema do processo coletivo, que 

autoriza ao julgador priorizar a melhor solução coletiva, adotando as medidas 

que possuam a fi nalidade de recompor os danos e direitos ameaçados dos 

consumidores.

Desse modo, a obrigatoriedade de se observar as normas legais (art. 126 do 

CPC/1973) e a possibilidade do uso da equidade (art. 127 do CPC/1973) devem 

ser interpretadas de forma sistemática, de modo a abranger as características 

específi cas da liquidação coletiva, que se submete às regras previstas no CDC e 

na Lei da Ação Civil Pública.

Como é sabido, tanto a liquidação como a execução dependem da 

provocação da parte interessada para dar andamento ao processo (arts. 475-A e 

475-D do CPC/1973).

No entanto, no processo coletivo o grau de iliquidez difere daquele do 

processo comum, em que geralmente a decisão ilíquida deixa de estabelecer 

o montante da liquidação (quantum debeatur) e o objeto da prestação (quid 

debeatur). Com efeito, no âmbito coletivo a iliquidez atinge o próprio sujeito 

ativo, que são os benefi ciados com a decisão, como ocorre na hipótese dos autos.

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR. apontam as diferenças 

entre a ação individual e a ação coletiva em que se discutem direitos individuais 

homogêneos:
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A liquidação da sentença de condenação genérica, em tais casos, tem as suas 

peculiaridades.

A mais importante delas, sem dúvida, diz respeito à extensão do seu thema 

decidendum: nesta liquidação, apurar-se-ão a titularidade do crédito e o respectivo 

valor. Não se trata de liquidação apenas para a apuração do quantum debeatur, 

pois. Em razão disso, foi designada de “liquidação imprópria”. [...]

Nesta liquidação, serão apurados: a) os fatos e alegações referentes ao dano 

individualmente sofrido pelo demandante; b) a relação de causalidade entre 

esse dano e o fato potencialmente danoso acertado na sentença; c) a titularidade 

individual do direito. [...] Ou seja, é justamente essa a diferença entre a ação individual 

e a ação coletiva para a condenação genérica: nesta fase se apresentam em juízo as 

particularidades dos direitos individuais (Curso de Direito Processual Civil - 

Processo Coletivo. Salvador: Ed. Juspodivm. 2017, pp. 461/462).

No caso dos autos, diante da indeterminação dos poupadores benefi ciados 

com a decisão, presume-se que muitos deles não tomaram conhecimento do 

julgado, cabendo aos legitimados, como é o caso do órgão ministerial, postular 

as medidas necessárias para atingir o maior número de benefi ciados para que 

eles procedam à liquidação individual, antes de se adotar o procedimento 

previsto no art. 100 do CDC, medida residual em que o produto da execução 

reverterá ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD). Confira-se o 

enunciado normativo:

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em 

número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 

promover a liquidação e execução da indenização devida

P arágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo 

criado pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.

O art. 100 do CDC disciplina o procedimento do fluid recovery 

(recuperação fl uida), previsto para os casos em que não havendo liquidação e 

execução dos direitos individuais homogêneos os valores serão revertidos para 

o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD). Essa norma visa atender o 

princípio da reparação integral do dano no processo coletivo.

O caráter subsidiário do procedimento signifi ca que somente quando 

não forem apresentadas execuções individuais em número compatível com a 

gravidade do dano é que será determinada a execução coletiva pelo sistema da 

fl uid recovery. A preferência da norma legal é a efetivação da tutela jurídica dos 

titulares do direito, facultando-se às vítimas ou aos seus sucessores que venham 

a requerer o cumprimento do julgado individualmente.
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A natureza residual do instituto da fl uid recovery, prevista no art. 100 do 

CDC, foi enfatizada no julgado de origem:

No caso dos autos, tendo decorrido mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado 

da sentença prolatada na ação civil pública, sem habilitação de interessados em 

número compatível com a gravidade do dano, o Ministério Público requereu, com 

suporte no art. 100 do CDC, a execução coletiva da sentença.

Dispõe o art. 100 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em 

número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 

promover a liquidação e execução da indenização devida.

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo 

criado pela Lei n. 7.347, de 24 de junho de 1985.”

Este tipo de ação, denominada “fluid recovery”, decorre do direito norte-

americano e tem por escopo a apuração do prejuízo globalmente causado, 

segundo lição de Ada Peliegrini Grinover. (Código de Defesa do Consumidor, 6ª 

edição, Ed. Forense Universitária, pág. 743).

No caso, não havendo habilitação suficiente dos consumidores lesados, o 

produto da indenização pelo dano causado deve ser revertido ao fundo criado 

pela Lei n. 7.347/1984 (Lei da Ação Civil Pública).

Contudo, como ressalva Ada Pellegrini Grinover, a fl uid recovery possui natureza 

residual, devendo o julgador levar em conta as indenizações pessoais apuradas, para 

efeito de compensação.

No caso sub judice, vê-se que o julgador buscou atender aos ditames das regras 

consumeristas, já que antes de admitir a ação coletiva, visou primordialmente 

encontrar soluções adequadas para propiciar as execuções individuais, permitindo 

maior satisfação das indenizações pessoais, antes de se admitir que os valores 

sejam destinados ao fundo criado pela Lei n. 7.347/1984, ou seja, antes de permitir o 

processamento da fl uid recovery.

Em verdade, como se extrai da sentença, as medidas adotadas na sentença 

visam justamente avaliar a possibilidade da interposição da fl uid recovery, pelo 

Ministério Público, permitindo aferir se o número de cumprimentos de sentença 

distribuídos correspondem à gravidade do dano, verbis:

“(...) E ainda, por meio da análise da listagem, será possível verifi car a possibilidade 

de realização da execução coletiva da sentença (fluid recovery), por parte do 

Ministério Público, caso seja constatado que o número de cumprimentos de sentença 

distribuídos não correspondam com a gravidade do dano (conforme determina o art. 

100 do Código de Defesa do Consumidor). (f. 629 - TJ/MS) (e-STJ, fl s. 727/745 - sem 

destaques no original).
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Diante da primazia da execução individual, mostra-se imprescindível a 

cientifi cação dos interessados, com a divulgação da sentença condenatória para a 

efetivação do provimento jurisdicional.

Além disso, a intimação da sentença visa dar efetividade ao princípio 

da adequada notifi cação dos membros do grupo a fi m de que os poupadores 

possam fazer valer o direito conferido pelo provimento.

O aplicador da lei deve buscar a solução que melhor se amolde aos 

princípios aplicáveis ao microssistema da tutela coletiva, devendo prevalecer a 

interpretação sistemática das normas que regem o processo coletivo quando não 

houver norma específi ca que contradiga a solução adotada.

O julgado de origem está em consonância com a doutrina que defende 

a ampla divulgação das decisões que atingem número indeterminado de 

benefi ciários, em que pese o veto ao art. 96 do CDC, que previa a publicação de 

um edital da sentença condenatória genérica:

[...] para melhor divulgação da sentença condenatória genérica, previa o artigo 

96 do Código de Defesa do Consumidor a publicação de um edital dessa sentença. 

Entretanto, tal dispositivo foi vetado. No entanto, a divulgação da sentença é 

imprescindível e independe do referido veto, pela interpretação sistemática dos 

demais dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Acresça-se que o juiz 

deve, em cumprimento ao princípio da publicidade, constitucionalmente previsto 

nos artigos 5.167, inciso LX, e 94, IX, utilizar-se para a divulgação do decisum 

das técnicas que mais se adaptem às demandas coletivas. Portanto, não basta 

publicação de editais nos Diários Ofi ciais, mas deve se dar publicidade em meios 

de grande circulação para que todos os interessados possam tomar conhecimento 

de seu teor e, assim, possam habilitar-se por meio da instauração do processo de 

liquidação, dando concretude ao verdadeiro objetivo da condenação genérica 

(LUCON, Paulo Henrique dos Santos e BARBOSA e SILVA, Érica. In LUCON, Paulo 

Henrique dos Santos (Coord.). Tutela Coletiva. São Paulo: Ed. Atlas. 2006, p. 

175/176 sem destaques no original).

[1] Divulgação da sentença condenatória - A razão do veto foi a remissão 

errônea do dispositivo, no texto enviado à sanção, ao art. 93, quando a referência 

correta seria ao art. 94.

Qual o prejuízo do veto para a ampla publicidade da sentença condenatória 

entre seus benefi ciários?

Que a divulgação é imprescindível, não se discute. Se a medida já é 

aconselhável na propositura da ação, quando a referência correta seria ao art. 94, 

pelas razões já expostas nos comentários ao art. 94, ela se torna absolutamente 

necessária quando se trata de dar conhecimento às vítimas e a seus sucessores do 
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trânsito em julgado da sentença condenatória, com a fi nalidade de possibilitar a 

habilitação destes no processo, por intermédio do processo de liquidação.

Mas que o art. 96 colocava obrigatoriamente, de maneira didática, ainda se 

sustenta, pela interpretação sistemática dos demais dispositivos do Código. O art. 

100 fixa o prazo de um ano, após o que, se não houver habilitações em número 

compatível com a gravidade do dano, proceder-se-á à liquidação e execução da 

sentença condenatória, para recolhimento ao fundo da fl uid recovery [...]. Ora, é 

evidente que o juiz deverá proceder à intimação da sentença e esta, no caso em tela, 

só poderá dar-se por meio de editais, devendo o juiz socorrer-se, por analogia, do 

disposto no art. 94. (GRINOVER, Ada Pelegrini. Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense. 

2011, vol. II, p. 153 - sem destaques no original)

A análise do art. 100 do CDC também aponta para a imprescindibilidade 

da publicação de editais convocando os consumidores lesados, conforme a 

doutrina abaixo destacada:

[...] quanto à legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução, ela 

“exsurgirá - se for o caso - após o escoamento do prazo de um anão do trânsito em 

julgado se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a 

gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada nesse 

dispositivo encerra situação que, por alguma razão, os consumidores lesados 

desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a 

legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo 

a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores apurados 

para o Fundo de Defesa dos Direitos Difuso (art. 13 da LACP), com vistas a que a 

sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de 

arcar com a reparação dos danos causados” (STJ, REsp 869.583, 4ª Turma, rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 05.06.2012, DJe 05.09.2012).

Mas não basta o mero transcurso do tempo unido à inércia dos indivíduos lesados. 

A legitimidade do Ministério Público apenas será aperfeiçoada pela combinação do 

lapso previsto no CDC com a intimação dos interessados por meio da publicação de 

editais. Caso isso não se dê, não se instala a respectiva legitimidade das instituição 

mencionadas na LACP (art. 5º) e no CDC (art. 82) [...]

(MOREIRA, Egon Bockmann, BAGATIN, Andreia Cristina, ARENHART, Sérgio 

Cruz, FERRARO, Marcela Pereira. Comentários à Lei de Ação Civil Pública. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2017, p. 526 - sem destaque no original).

O acórdão integrativo bem destacou a necessidade de ampla divulgação 

da sentença em atenção aos princípios que regem o processo coletivo, apesar do 

fato do art. 94 do CDC se referir apenas ao momento da propositura da ação:
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No caso, como bem observou o julgador monocrático, inexiste previsão legal 

para a “ampla divulgação” da ação coletiva na fase de cumprimento da sentença, 

sendo que o art. 94 do CDC se refere ao momento da propositura da ação.

No caso presente, não há falar em aplicação do referido dispositivo legal, 

porquanto a ação coletiva já foi proposta e julgada há mais de há mais de 13 

(treze) anos, estando na fase de cumprimento de sentença.

Assim, como bem decidiu o juiz de 1º grau, em não existindo previsão expressa 

na legislação, nesta fase, deve-se priorizar a melhor solução coletiva, adotando-se 

medidas que possuam a fi nalidade de recompor os danos e direitos ameaçados 

dos consumidores.

É certo que em razão do decurso de prazo, vários consumidores não devem 

se recordar da relação entabulada com o banco, o que motivou o juiz de 1º grau, 

antes de permitir o processamento da fluid recovery (ação coletiva), a adotar 

medidas adequadas para propiciar as execuções individuais, permitindo maior 

satisfação das indenizações pessoais, justifi cando, assim, as medidas impostas ao 

embargante, que deve arcar com os custos da convocação pública.

Como já ressalvado, essas medidas encontram amparo no próprio sistema 

protetivo do consumidor o qual garante efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, assegurando o acesso aos 

órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos.

A divulgação em grande extensão e alcance é da natureza deste tipo de 

demanda, sob pena de esvair-se todo o trabalho realizado pelo órgão ministerial.

Deste modo, deve ser mantida a decisão de 1º grau, que determinou ao 

embargante que promova as convocações dos benefi ciários da sentença coletiva, 

nos termos do acórdão ora embargado, ou seja, através de internet e jornais locais 

de maior circulação (e-STJ, fl s. 759/760).

A Quarta Turma desta Corte Superior adotou o posicionamento de que 

a legitimação extraordinária subsidiária para pleitear o procedimento da fl uid 

recovery depende da publicação de edital, com o conteúdo da sentença coletiva 

convocando as vítimas:

Recurso especial. Direito do Consumidor. Agravo de instrumento. Ação 

coletiva. Interesses individuais homogêneos. Sentença de procedência. 

Liquidação e execução da sentença genérica requerida pelo Ministério Público, 

com fundamento no art. 100 do CDC (fl uid recovery). Pedido indeferido pelas 

instâncias ordinárias, sob o argumento de que o transcurso do prazo de um 

ano deve ter como termo inicial a publicação de editais em jornais de ampla 

circulação, obrigação a que foram condenados os réus. Impossibilidade de se 

condicionar o início do referido prazo ao cumprimento da citada obrigação de 

fazer. Insurgência recursal do Ministério Público Estadual.
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Hipótese: liquidação de sentença genérica, proferida nos autos de ação 

coletiva, requerida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com 

fulcro no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão indeferida 

pelas instâncias ordinárias, sob o argumento de que seria necessária, previamente, 

a publicação de editais em jornais de ampla circulação - obrigação determinada 

aos réus da demanda coletiva, na sentença condenatória.

1. Sendo o Ministério Público o autor da ação coletiva, a sua atuação como 

custos legis não é obrigatória, pois, nos termos do princípio da unidade, o 

Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez fi gurando 

como parte do processo, é dispensada a sua presença como fi scal da lei.

2. Nos termos do artigo 100, caput, do Código de Defesa do Consumidor, 

“decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número 

compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover 

a liquidação e execução da indenização devida”, hipótese denominada reparação 

fl uida - fl uid recovery, inspirada no modelo norte-americano da class action.

2.1. Referido instituto, caracterizado pela subsidiariedade, aplica-se apenas 

em situação na qual os consumidores lesados desinteressam-se quanto 

ao cumprimento individual da sentença coletiva, transferindo à coletividade 

o produto da reparação civil individual não reclamada, de modo a preservar 

a vontade da Lei, qual seja a de impedir o enriquecimento sem causa do 

fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter público, lesando os 

consumidores.

2.2. Assim, se após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado, 

não houve habilitação de interessados em número compatível com a extensão do 

dano, exsurge a legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução, nos 

termos do mencionado artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor; nesse 

contexto, conquanto a sentença tenha determinado que os réus publicassem 

a parte dispositiva em dois jornais de ampla circulação local, esta obrigação, 

frise-se, destinada aos réus, não pode condicionar a possibilidade de reparação 

fl uida, ante a ausência de disposição legal para tanto e, ainda, a sua eventual 

prejudicialidade à efetividade da ação coletiva, tendo em vista as difi culdades 

práticas para compelir os réus ao cumprimento.

2.3. Todavia, no caso em tela, observa-se que não obstante as alegações do 

Ministério Público Estadual, deduzidas no recurso especial, no sentido de que “no 

presente caso houve a regular publicação da sentença, conforme documento da 

fl . 892 [dos autos de agravo de instrumento, correspondente à fl . 982, e-STJ]”, ao 

compulsar os autos, verifi ca-se que a mencionada folha refere-se à publicação 

do edital, em 20.02.2003, relativo à cientificação dos interessados sobre a 

propositura da ação coletiva. Assim, o citado edital não se destinou à cientifi cação 

dos interessados quanto ao conteúdo da sentença, mas à propositura da ação 

coletiva, o que constitui óbice à sua habilitação, razão pela qual não se pode 

reputar iniciado o prazo do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor. 
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Precedente: REsp 869.583/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe 05.09.2012

3. Recurso especial parcialmente provido, a fim de (i) afastar a necessidade 

de cumprimento da obrigação de publicar editais em dois jornais de ampla 

circulação local para fi ns de contagem do prazo previsto no artigo 100 do Código 

de Defesa do Consumidor, bem assim (ii) determinar o retorno dos autos à origem, 

para que se proceda à publicação de edital, sobre o teor da sentença exequenda, 

em órgão ofi cial, nos termos do artigo 94 do diploma consumerista.

(REsp 1.156.021/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 6.2.2014, DJe 

5.5.2014 - sem destaque no original)

Processo Civil. Direito do Consumidor. Recurso especial. Ação de liquidação 

de sentença prolatada em ação civil pública. Direitos individuais homogêneos. 

Precedência da legitimidade das vítimas ou sucessores. Subsidiariedade da 

legitimidade dos entes indicados no art. 82 do CDC.

1. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a defesa de direitos 

individuais homogêneos é concorrente e disjuntiva, podendo os legitimados 

indicados no art. 82 do CDC agir em Juízo independentemente uns dos outros, 

sem prevalência alguma entre si, haja vista que o objeto da tutela refere-se à 

coletividade, ou seja, os direitos são tratados de forma indivisível.

2. Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é o ressarcimento do 

dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto 

cede lugar à sua individualização.

3. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a 

execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular 

do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o 

art. 97 impõe uma gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva 

subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o ponto central é o dano pessoal 

sofrido por cada uma das vítimas.

4. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a liquidação 

e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo 

prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma 

singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar 

a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente 

reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela.

5. O art. 98 do CDC preconiza que a execução “coletiva” terá lugar quando já 

houver sido fi xado o valor da indenização devida em sentença de liquidação, a 

qual deve ser - em sede de direitos individuais homogêneos - promovida pelos 

próprios titulares ou sucessores.

6. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá - se 

for o caso - após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado se não 
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houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade 

do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada nesse 

dispositivo encerra situação em que, por alguma razão, os consumidores lesados 

desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a 

legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo 

a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores apurados 

para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da LACP), com vistas a que a 

sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de 

arcar com a reparação dos danos causados.

7. No caso sob análise, não se tem notícia acerca da publicação de editais 

cientifi cando os interessados acerca da sentença exequenda, o que constitui óbice 

à sua habilitação na liquidação, sendo certo que o prazo decadencial nem sequer 

iniciou o seu curso, não obstante já se tenham escoado quase treze anos do trânsito 

em julgado.

8. No momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a exemplo dos 

demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a 

liquidação da sentença genérica, haja vista a própria conformação constitucional 

desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação 

de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem 

circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível.

9. Recurso especial provido.

(REsp 869.583/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 5.6.2012, 

DJe 5.9.2012 - sem destaque no original)

Quanto ao dever de arcar com as despesas relacionadas à publicação da 

sentença genérica na internet e nos jornais locais de maior circulação, razão 

assiste ao Itaú.

A doutrina de ADA PELEGRINI GRINOVER, anteriormente citada, 

destaca que cabe ao juiz dar efetiva aplicação ao princípio da publicidade dos atos 

processuais (art. 5º, inc. LX, da CF e art. 94 do CDC), utilizando as técnicas que 

mais se coadunam com as ações coletivas (op.cit., p. 153).

Na ausência de iniciativa judicial, destaca que caberá ao autor coletivo zelar 

pela observância do princípio da ampla publicidade da sentença, providenciando 

inclusive a divulgação da notícia da condenação pelos meios de comunicação de massa, 

nos temos do art. 94 (op.cit., p. 153).

Embora fosse possível atribuir ao Itaú o dever de arcar com os custos 

da divulgação da sentença, diante do encargo atribuído ao vencido de pagar 

as despesas ao fi nal do processo, aplicando-se as regras gerais do diploma 

processual civil (art. 20 do CPC/1973 / art. 82, § 2º, do NCPC), é certo 
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que a obrigação que lhe foi imposta não é intuito personae, personalíssima ou 

infungível, possibilitando ao autor ou ao próprio juiz as providências com a 

ampla divulgação do decisum.

O NCPC estabeleceu a publicação de editais pela rede mundial de 

computadores como regra, constituindo-se na atualidade o meio mais efi caz 

da informação atingir um grande número de pessoas, mais efi ciente do que a 

publicação em jornais impressos.

Desse modo, o próprio Judiciário, visando cientifi car o maior número 

possível de interessados ou benefi ciários da sentença, poderá fazê-lo através da 

rede mundial de computadores, pelo prazo de 60 (sessenta dias), fl uindo da data 

da publicação única, na esteira do que hoje dispõe o art. 257, II e III, do NCPC:

Art. 257. [...]

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

que deve ser certifi cada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, fl uindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da 

primeira;

A solução ora adotada propiciará a publicidade da sentença genérica, 

dispensando a custosa publicação física que atualmente é regra excepcional no 

processo civil.

Em suma, é o caso de dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo-se 

violação do sigilo bancário, para determinar que a planilha relativa aos cadastros 

individuais permaneça em segredo de justiça, com acesso restrito ao Poder 

Judiciário, e que no edital não sejam incluídos os referidos dados cadastrais dos 

poupadores, bastando a intimação genérica de “todos os poupadores do Estado 

de Mato Grosso do Sul que mantinham cadernetas de poupança na instituição 

requerida” no período fi xado na sentença genérica. A publicação do edital com 

o resultado da sentença genérica será realizada pelo Poder Judiciário somente 

na rede mundial de computadores, nos termos do disposto no art. 257, II e 

III, do NCPC, pelo prazo de 60 (sessenta dias), fl uindo da data da publicação 

única, excluída a determinação para publicar o edital nos jornais locais de maior 

circulação.

Nessas condições, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso 

especial.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 629-777, julho/setembro 2017 657

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa 

(arts. 77, §§ 1º e 2º e 1.026, § 2º, do NCPC).

RECURSO ESPECIAL N. 1.355.007-SP (2012/0246246-3)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: C F R J

Advogados: Renata Mei Hsu Guimarães - SP086668

Alessandra Rugai Bastos e outro(s) - SP139133

Recorrido: M B M de B

Advogado: Milene Calfat Maldaun - SP091356

EMENTA

Recurso especial. Direito de Família. Ação cominatória. Outorga 

de escritura da nua-propriedade de imóvel objeto de promessa de 

doação celebrada mediante pacto antenupcial. Exigibilidade da 

obrigação. Transação posterior. Efeitos. Súmula 05/STJ.

1. Controvérsia em torno da validade e eficácia de negócio 

jurídico celebrado entre partes, mediante escritura pública de 

pacto antenupcial, na qual o réu assumiu o compromisso de doar 

imóvel à autora, posteriormente substituído por outro bem imóvel 

(apartamento).

2. As questões submetidas ao Tribunal de origem foram 

adequadamente apreciadas, não se evidenciado afronta ao art. 535 do 

CPC/1973.

3. Impossibilidade de revisão das conclusões da Corte local 

referentes à validade e efi cácia da transação efetivada entre as partes 

por exigir análise de matéria fático-probatória e nova interpretação de 

cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados das Súmulas n. 05 e 

07/STJ.
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4. Hipótese dos autos em que a liberalidade não animou o pacto 

fi rmado pelas partes, mas sim as vantagens recíprocas e simultâneas 

que buscaram alcançar a aquiescência de ambos ao matrimônio e 

ao regime de separação total de bens, estabelecendo o compromisso 

de doação de um determinado bem à esposa para o acertamento do 

patrimônio do casal.

5. Aplicação analógica da tese pacifi cada pela Segunda Seção 

no sentido da validade e efi cácia do compromisso de transferência de 

bens assumidos pelos cônjuges na separação judicial, pois, nestes casos, 

não se trataria de mera promessa de liberalidade, mas de promessa de 

um fato futuro que entrou na composição do acordo de partilha dos 

bens do casal. (EREsp n. 125.859/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, Segunda Seção, DJ 24.03.2003).

6. Precedentes específi cos desta Corte.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo do 

julgamento, após o voto vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, por maioria, negar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Nancy Andrighi. 

Votaram com o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino os Srs. Ministros 

Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Brasília (DF), 27 de junho de 2017 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 10.8.2017

RELATÓRIO

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

interposto por C. F. R. J., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito 
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Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da ação cominatória que 

lhe moveu M. B. M. DE B.

Esta a ementa do acórdão recorrido (fl s. 555/562):

Cominatória. Escritura pública que constou dação em pagamento de nua 

propriedade. Na ocasião o imóvel se encontrava em fase de construção. Validade 

e efi cácia do pactuado. Obrigação do polo passivo é notória. Outorga de escritura 

da titularidade do domínio em prol da autora, com a ressalva do usufruto em 

favor do réu, apta a sobressair. Questões outras envolvendo o relacionamento 

das partes não têm pertinência com a demanda. Objeto da lide é estritamente de 

âmbito patrimonial, portanto, de direito disponível. Apelo provido.

Opostos embargos de declaração (fl s. 565/572 e 588/591), foram rejeitados 

os da recorrida e acolhidos os do recorrente apenas para sanar erro material.

Em suas razões (fl s. 648/679), o recorrente sustentou violação aos artigos 

131, 165, 458, II, 515, caput e parágrafos, e 535 e incisos, do Código de Processo 

Civil, pois o Tribunal a quo não teria fundamentado sufi cientemente o acórdão, 

que se mostrou omisso, obscuro e contraditório.

Conforme alegou, não houve explicitação dos motivos pelos quais “se 

considerou que entre as partes existiria ato oneroso e não simplesmente 

promessa de doação”, bem como “a razão determinante para se ignorar os 

dizeres do pacto antenupcial, primeiro instrumento havido entre as partes, e que 

foi causa de decidir na Primeira Instância”.

Disse que, apesar de ter constado do acórdão recorrido que o segundo 

instrumento foi determinante apenas para substituir o bem imóvel tratado no 

primeiro instrumento, assertiva que corroboraria a alegação de que a natureza 

jurídica do negócio não se transmudara, o Tribunal a quo, laborando em 

contradição, afi rmou não caracterizada a doação como simples liberalidade, mas 

dação em pagamento com nomenclatura de transação.

Ainda, não se alcaçaria da decisão os elementos caracterizadores da “dação 

em pagamento” ou da “transação” vislumbrados pela Corte de origem.

Apontou, de outro lado, violação aos artigos 85, 995, 996, 1.025, 1.027 

e 1.165, do Código Civil de 1916, 112, 462, 463, 464, 356 e 538, do atual 

Código Civil, e 20 e parágrafos, do Código de Processo Civil de 1973, além de 

divergência jurisprudencial.

Argumentou que o Tribunal a quo desconsiderara o pacto antenupcial 

e atentara, para fi ns de defi nir a natureza jurídica do negócio havido entre as 
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partes, apenas à nomenclatura do segundo instrumento contratual, tornando 

oneroso o que antes era gratuito, bem como que a transmissão da propriedade 

de imóvel exigida pela recorrida não passou a ser onerosa por força da escritura 

posterior, continuando a se caracterizar como promessa de doação - inexigível 

ante a ausência, com o término da relação conjugal, de animus donandi.

Por fi m, colacionou julgado desta Corte, o REsp n. 730626/SP, sustentando 

a ocorrência de divergência interpretativa. 

Postulou o provimento.

Contrarrazões às fl s. 734/805.

O recurso foi admitido (fl s. 865/867).

Atendendo ao despacho de fl . 877, as partes esclareceram que não houve 

acordo, tendo a requerida manifestado interesse na composição amigável e, o 

recorrente, que não havia interesse na tentativa de conciliação (fl s. 881 e 883), 

vindo os autos conclusos. 

É o relatório.

VOTO

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

Adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

A polêmica central do recurso cinge-se à verifi cação da exigibilidade da 

promessa de doação da nua propriedade de imóvel feita em pacto antenupcial 

fi rmado pelas partes.

Segundo delineado nas instâncias ordinárias, o réu-recorrente 

comprometeu-se, no pacto antenupcial, a demolir uma casa e, no local, construir 

outra, cuja nua-propriedade seria doada à autora-recorrida, com reserva de 

usufruto vitalício.

Posteriormente, as partes ajustaram, mediante nova escritura pública, a 

substituição do imóvel objeto da obrigação assumida no pacto antenupcial por 

um apartamento do Condomínio do Edifício Frederic Chopin, na cidade de 

São Paulo, com as respectivas vagas de garagem, assumindo o réu-recorrente o 

compromisso de dar em pagamento os referidos imóveis à recorrida, conforme 

constou do acórdão recorrido.
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Ressalto que os instrumentos contratuais foram fi rmados sob a égide do 

Código Civil de 1916, diploma legal que deve, portanto, orientar a solução da 

controvérsia.

Restou incontroverso, ainda, que as partes conviveram em união estável 

por mais de nove anos antes do casamento, bem como que, por ocasião do pacto 

antenupcial, elegeram o regime de separação total de bens.

Advindo o divórcio das partes e recusando-se o réu-recorrente a cumprir a 

obrigação, a autora-recorrida ajuizou a presente ação cominatória, postulando a 

sua condenação a lhe transferir a nua propriedade do imóvel, sob pena de multa 

e, alternativamente, que a sentença servisse de mandamento para a outorga da 

escritura.

Na sentença, o juízo de primeiro grau, analisando a natureza do negócio 

jurídico fi rmado entre as partes, concluiu tratar-se de uma promessa de doação 

feita pelo réu em benefício da futura esposa, “para acertamento do patrimônio 

do então casal”. Considerou, ainda, que houve a perda superveniente da vontade 

de doar, pois, tendo a promessa sida “feita em virtude do casamento”, com o 

fi m do matrimônio não haveria mais liame entre as partes a justifi car a sua 

exigibilidade, o que implicaria “unir partes que nada mais têm em comum”, 

e, como não houve pedido de resolução por meio de perdas e danos, julgou 

improcedente os pedidos autorais (fl s. 338/342).

No julgamento da apelação da autora, o Tribunal a quo proveu o recurso 

para considerar válida e efi caz a transação efetivada pelas partes por meio 

da segunda escritura pública, na qual o réu teria assumido o compromisso de 

dar os imóveis lá descritos à recorrida, de onde decorreria, portanto, o dever de 

lhe outorgar a escritura da nua propriedade, reservando-se para si o usufruto 

vitalício. Concluiu, assim, que a hipótese “não caracteriza doação como simples 

liberalidade, mas, ao contrário, houve de modo efetivo a sub-rogação do bem, 

independentemente da nomenclatura que constara, isto é, dação em pagamento”. 

Com isso, o réu-recorrente foi condenado a outorgar a escritura da nua propriedade 

à autora-recorrida no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária (fl s. 558/562).

Para o recorrente, entretanto, cumpria a Corte local a análise da origem 

da obrigação, ou seja, o pacto antenupcial para, assim, verifi car se a promessa 

de doação lá assumida era exigível, tal como procedera o juiz de primeiro 

grau, sobretudo porque a natureza do negócio jurídico não se transmudara de 

gratuita para onerosa em razão da transação realizada, onde prevista a dação 

em pagamento, já que esta teve o condão apenas de substituir o bem objeto da 

futura doação.
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Não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, as conclusões a que chegou o Tribunal de Justiça de São Paulo 

decorreram da análise das cláusulas dos instrumentos contratuais fi rmados pelas 

partes, conforme se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

O instrumento de fl s. 09/10 que materializou o avençado entre as partes é de 

16 de agosto de 2001, portanto, celebrado na vigência do Código Civil de 1916.

Constou expressamente do ajustado que o imóvel situado à Rua Panamá, n. 

178, era de propriedade exclusiva do réu, o qual fora dado como princípio de 

pagamento para aquisição do apartamento do Condomínio Edificio Frederic 

Chopin, pelo primeiro outorgante, tendo o apelado mencionado no item 7, fl s. 09 

verso, que “... desejando esclarecer que pretende cumprir obrigação assumida com a 

segunda outorgante na cláusula segunda do pacto antenupcial...”, logo, o recorrido 

daria referidos imóveis à segunda outorgante em pagamento da obrigação existente 

no pacto antenupcial.

Desta forma, não se trata de doação confi gurada como mera liberalidade, mas, 

ao contrário, denota-se no instrumento de fl s. 09/10 a dação em pagamento, com a 

nomenclatura de transação, consequentemente, existe obrigação do réu em outorgar 

a escritura da nua propriedade para a autora, com a reserva do usufruto vitalício em 

seu favor.

Além disso, restou consignado no entabulado que a apelante estava ciente da 

declaração do apelado, e que concordava plenamente de que a obrigação por ele 

assumida fosse cumprida na forma ora estipulada, conforme se vislumbra no item 

8º, fl s. 10.

Assim, de acordo com o artigo 1.025 do Código Civil de 1916, ocorreu apenas 

a substituição de um bem por outro, por conseguinte, a hipótese em testilha não 

caracteriza doação como simples liberalidade, mas, ao contrário, houve de modo 

efetivo a sub-rogação do bem, independentemente da denominação que constara, 

isto é, dação em pagamento.

Oportuno ressaltar que na transação não se admite interpretação extensiva, 

consoante o artigo 1.027 do Código Civil vigente à época, portanto, a dação em 

pagamento está apta a sobressair.

Deste modo, a transação tem validade e efi cácia, não se identifi cando nenhum 

óbice caracterizado como vício social ou do consentimento, logo, deve ser levado 

em consideração o artigo 1.030 do Estatuto Civil então vigente, salientando-se 

que o objeto da transação se limitou a direitos patrimoniais de caráter privado, 

conforme artigo 1.035 do referido diploma legal.

(...)

No mais, questões outras envolvendo a situação fática ou pormenores do 

relacionamento entre as partes não têm pertinência com a demanda, sobretudo 
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porque na transação não constou nenhuma condição abrangendo peculiaridades 

sobre a vida comum das partes, mas apenas conteúdo de âmbito estritamente 

patrimonial.

Como se observa, considerou-se no acórdão recorrido que a obrigação do 

pacto antenupcial se resolveria pela dação em pagamento a que se obrigara o 

recorrente no instrumento de transação, pendente, apenas, de perfectibilização, 

pois os imóveis estavam em fase de construção.

Para se chegar, portanto, à conclusão que pretende o recorrente, ou seja, 

de que a transferência patrimonial prometida não teria caráter oneroso, pois 

não teria ocorrido a substituição de uma obrigação por outra, remanescendo 

a gratuita promessa de doação, bem como que não se obrigara à outorga de 

escritura pública de dação em pagamento em favor da autora, demandaria a 

análise de cláusulas contratuais, o que é vedado a estanCorte na via do recurso 

especial, a teor do enunciado da Súmula n. 05/STJ.

Não há reconhecer-se, por outro lado, violação ao art. 535 e incisos 

do CPC/1973, pois a Câmara julgadora bem fundamentou seu acórdão, 

explicitando os motivos que a levaram a concluir, mediante a interpretação 

restritiva do instrumento de transação, nos termos do art. 1.027 do CC/1916, 

pela procedência dos pedidos autorais.

Ademais, a interpretação das cláusulas contratuais insere-se no âmbito 

do livre convencimento do julgador, não havendo como considerar omisso 

o acórdão em que, fundamentadamente, se concluiu de forma contrária aos 

interesses do recorrente.

De todo modo, mesmo que fosse possível acolher as alegações do recorrente, 

no sentido de que o instrumento de transação não alterara a natureza jurídica 

da obrigação assumida no pacto antenupcial, mas, tão somente, teve o propósito 

de substituir os bens prometidos e que, sendo assim, o Tribunal a quo deveria ter 

analisado a exigibilidade da promessa de doação, ainda assim a procedência da 

demanda é impositiva.

Conforme relatado anteriormente, foi estipulado, em pacto antenupcial, a 

promessa de doação de nua-propriedade de imóvel.

Sobre a possibilidade de celebração pelos interessados de um contrato de 

compromisso de doação, nos moldes dos artigos 462 a 466, do CC de 2002, 

que disciplinam o contrato preliminar, já tive oportunidade de me manifestar 

em sede doutrinária (in Contratos Nominados II - Contrato Estimatório, 
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Doação, locação de Coisas, Empréstimo: Comodato e Mútuo, Paulo de Tarso 

Sanseverino, 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 83-86).

Na ocasião, destaquei que parte da doutrina nega validade e efi cácia a esse 

pacto por considerar que o animus donandi deve estar presente, obrigatoriamente, 

no momento da celebração do contrato defi nitivo. Havendo arrependimento 

posterior, não haverá doação. Igualmente, por ser incompatível com a noção de 

liberalidade inerente às doações, não há possibilidade de execução do pacto na 

hipótese de descumprimento, assim como não haverá obrigação de indenizar.

A esta corrente fi liam-se, entre outros, Serpa Lopes (in Curso de Direito 

Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 199, v. III e IV, p. 391), Sílvio Rodrigues 

(in Direito Civil – Dos contratos. Saraiva: São Paulo, 2002, p. 200), Caio Mário 

da Silva Pereira (in Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1979, 

v. III, p. 161) e Agostinho Alvim (in Da doação. Saraiva: São Paulo, 1980, p. 

42).

Outra parte da doutrina, representada, entre outros, por Natal Nader 

(in Promessa de doação – Doação inofi ciosa. Ajuris 16, p. 126), Washington 

de Barros Monteiro (in Curso de direito civil – Direito das obrigaçãoes, 2ª 

parte. São Paulo: Saraiva, 1995, v, V, p. 224) e Paulo Luiz Netto Lôbo (in 

Comentários ao Código Civil. Parte Especial: Das várias espécies de contratos. 

São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7, p. 284-287), admite a validade e efi cácia do 

contrato preliminar de doação (pactum de donando), que não é vedado pelo 

legislador. A liberalidade está presente no momento da promessa, vinculando o 

promitente-doador a executá-la como obrigação de fazer.

Pontes de Miranda, por sua vez, sustenta que, na hipótese de 

inadimplemento, o outorgado (promitente-donatário) conta com ação de 

indenização, embora não possa exigir a entrega do bem, “pois o que se prometeu 

foi o contrato e não o bem” (in Tratado de Direito Privado, T. 46, §5.020, n. 5, 

p. 261).

Anotei, por fi m, na oportunidade, que o grande problema da questão “reside 

no plano da efi cácia desse ‘pactum de donando’ na hipótese de inadimplemento 

de sua obrigação pelo promitente-doador”, não se mostrando “compatível com o 

conceito de liberalidade ou animus donandi, que é inerente à doação, a execução 

compulsória da obrigação de fazer (celebração do pacto defi nitivo), que é objeto 

dos contratos preliminares em geral” e, tampouco, “a possibilidade aventada 

por Pontes de Miranda de se resolver a questão em perdas e danos se mostra 

razoável, pois destoa completamente do espírito desse negócio jurídico”.
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Com isso, concluí que “apenas após a celebração do contrato defi nitivo de 

doação mostra-se possível a execução compulsória das obrigações atribuídas ao 

doador na hipótese de recusa de seu cumprimento amigável”.

Entretanto, nas hipóteses de promessa de doação efetivadas em processos 

de separação ou divórcio, a situação é diferente, devendo ser reconhecida a sua 

exigibilidade.

Com efeito, trata-se da situação em que os cônjuges separandos ou 

divorciandos celebram acordo perante o juízo da vara de família, assumindo o 

compromisso de doar entre si ou a favor dos fi lhos a totalidade ou parte dos 

bens do casal. Havendo, posteriormente, a recusa de cumprir o compromisso por 

parte de um dos ex-cônjuges, passa-se a discutir a validade do acordo judicial e a 

possibilidade de sua execução.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após divergência entre a 3ª 

e a 4ª Turmas, a matéria restou pacifi cada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do EREsp n. 125.859/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ 

24.03.2003, no sentido da validade e efi cácia do compromisso de transferência de bens 

assumidos pelos cônjuges na separação judicial, pois, nestes casos, não se trataria de 

mera promessa de liberalidade, mas de promessa de um fato futuro que entrou na 

composição do acordo de partilha dos bens do casal.

Esta a ementa do julgado:

Doação. Promessa de doação. Dissolução da sociedade conjugal. Eficácia. 

Exigibilidade. Ação cominatória. O acordo celebrado quando do desquite 

amigável, homologado por sentença, que contém promessa de doação de bens 

do casal aos fi lhos, é exigível em ação cominatória. Embargos de divergência 

rejeitados.

(EREsp n. 125.859/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 

24.03.2003).

A Terceira Turma desta Corte teve a oportunidade de reafirmar esta 

posição no julgamento do REsp n. 742.048/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 

DJ 24.04.2009, do REsp n. 853.133/SC, Rel. para o acórdão o Ministro Ary 

Pargendler, DJe 20.11.2008 e, mais recentemente, do REsp n. 1.537.287/SP, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28.10.2016.

Efetivamente, mostra-se correta a orientação traçada pela Segunda Seção, 

conforme, inclusive, pude reconhecer em sede doutrinária na obra já citada, 

“pois esse compromisso assumido no processo de separação, de doação dos 
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bens integrantes do patrimônio do casal aos fi lhos, não constitui apenas uma 

liberalidade, mas uma forma de superar o impasse na sua partilha em proveito da paz 

familiar e social”, devendo, por isso, “ser garantida a sua exigibilidade concreta”.

O norte interpretativo dos julgados referidos é, exatamente, a existência, 

ainda que indireta, de uma contraprestação nessas promessas de transferência 

patrimonial. Trata-se, vale dizer, “de condição do negócio, e não mera 

liberalidade” (Ministro Ary Pargendler em voto proferido no REsp 853.133/SC).

Tais disposições, aliás, conforme ressaltou a e. Ministra Nancy Andrighi 

em voto proferido no REsp n. 125.959/RJ, não caracterizam promessa de doação, 

“uma vez que não há ato de liberalidade ou pura e simples vontade de doar aos 

fi lhos os bens pertencentes aos pais, mas sim, o estabelecimento de compromisso de 

transferir a propriedade, a fi m de se obter uma separação judicial mais rápida, menos 

sacrifi cante e mais amigável possível, além de se proteger o interesse dos fi lhos”. E, 

ainda, continua Sua Exelência, “nas separações consensuais as partes acordam 

livremente, abrindo mão de determinado direito, para ganhar outro”, a fi m de 

chegarem a um consenso e amigavelmente se separarem”.

Por essas mesmas razões, entendo deva ser garantida, no caso, a 

exigibilidade da “promessa de doação”, pois aqui também, conforme se extrai do 

acórdão recorrido, não é o espírito de liberalidade que animou o pacto fi rmado 

pelas partes.

Ao contrário, houve um acordo de vontades entre os nubentes que, 

imbuídos do desejo de obterem vantagens recíprocas e simultâneas, ou seja, a 

aquiescência de ambos ao matrimônio e ao regime de separação total de bens, 

estabeleceram, no bojo de um pacto antenupcial, o compromisso de doação 

de um determinado bem à esposa para “acertamento do patrimônio do casal”, 

conforme constou da sentença (fl s. 338/342).

A assertiva é corroborada pelo fato incontroverso de que as partes viveram 

em união estável por mais de nove anos antes da celebração do casamento, 

revelando, assim, um possível caráter compensatório da promessa de doação, 

já que inserida dentro de um pacto pré-nupcial que prevê regime diferente da 

comunhão parcial.

Evidente, assim, que a autora-recorrida, ao anuir com o pacto pré-nupcial, 

confi ava que, na eventualidade de uma dissolução da sociedade conjugal, quando 

então não haveria partilha de bens, a nua-propriedade do imóvel lhe estaria 

garantida.
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Deve ser invocado, ainda, a boa-fé objetiva, impositiva dos deveres de 

lealdade e honestidade entre as partes contratantes. Assim, ao descumprir 

promessa de doação manifestada de forma livre e lícita, o recorrente frustra 

a legítima expectativa depositada pela recorrida ao celebrar o contrato, não 

podendo este descumprimento ser chancelado pelo Poder Judiciário

Não há, assim, como negar exequibilidade à promessa de doação pactuada 

pelo recorrente com a recorrida no contrato matrimonial, ajuste solene e 

sinalagmático por natureza, que tem por função principal o estabelecimento de 

regras patrimoniais que regerão o casamento.

Ressalto, por fi m, que em nenhum momento o recorrente invoca eventual 

cláusula de arrependimento para a hipótese de desfazimento do matrimônio a 

obstar a exigibilidade da celebração do contrato defi nitivo.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

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

por C F R J, em face de M B M DE B, em ação cominatória pela qual se busca 

obrigar o recorrente a cumprir promessa de doação que estaria vinculada a pacto 

antenupcial.

Sentença: julgou improcedente o pedido, em sentença que recebeu a 

seguinte conclusão:

Dessarte, considerando que se trata de uma promessa de doação, bem como 

que referida promessa, no caso vertente, é inexigível, e considerando ainda que 

não houve pedido de resolução por meio de perdas e danos, só cabe a conclusão 

que o pedido contido na inicial é improcedente. (Fl. 342, e-STJ).

Acórdão: O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta 

pela recorrida para condenar o recorrente a outorgar a escritura prometida, à 

recorrida, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

O acórdão foi assim ementado:

Cominatória. Escritura pública que constou dação em pagamento de nua 

propriedade. Na ocasião o imóvel se encontrava em fase de construção. Validade 

e efi cácia do pactuado. Obrigação do polo passivo é notória. Outorga de escritura 
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da titularidade do domínio em prol da autora, com a ressalva do usufruto em 

favor do réu, apta a sobressair. Questões outras envolvendo o relacionamento 

das partes não têm pertinência com a demanda. Objeto da lide é estritamente de 

âmbito patrimonial, portanto, de direito disponível. Apelo provido.

Embargos de declaração: interpostos por ambas as partes, foram rejeitados.

Recurso especial: o recorrente aponta violação dos arts. 20, 131, 165, 458 e 

535 do CPC/1973; 85, 995, 996, 1.025, 1.027 e 1.165 do CC/1916 e 112 do 

CC/2002, além de divergência jurisprudencial.

Sustenta que o Tribunal paulista privilegiou a nomenclatura do negócio 

jurídico, em detrimento da verifi cação da existência, ou não, de onerosidade, 

razão pela qual, a promessa de doação, não tem exigência coercitiva.

O Ministro Relator, Paulo de Tarso Sanseverino proferiu voto negando 

provimento ao recurso especial.

Pedi vistas para melhor exame da matéria.

Repisados os fatos, decido.

01. O propósito recursal é fazer prevalecer a tese de que, na espécie, não é 

exigível coercitivamente, a promessa de doação feita pelo recorrente à recorrida.

02. Em breve resumo histórico dos fatos, tem-se que:

Em 12 de dezembro de 1997, as partes firmaram, perante Oficial de 

Registro de Imóveis, Pacto Antenupcial (fl s. 17/20, e-STJ), no qual, entre 

outras considerações, reconheceram a união estável que mantiveram nos nove 

anos anteriores; deram por quitadas todas as obrigações decorrentes da união 

estável e, entre diversas fi xações sobre propriedade, posse e usufruto de diversos 

imóveis, o recorrente prometeu doar, no prazo máximo de 05 anos, imóvel à 

recorrida, com reserva de usufruto para si, após a demolição da casa existente no 

terreno e futura construção de outra casa;

Em 16 de agosto de 2001, firmaram nova escritura pública, do que se 

denominou “Escritura de declaração a título de transação”, pela qual o recorrente 

se comprometeu a doar outros imóveis à recorrida “em pagamento da obrigação 

existente no pacto antenupcial, reservando-se o usufruto vitalício deles e a 

propriedade de todos os bens móveis que os vierem a guarnecer(...)” (fl . 13, 

e-STJ);

A recorrida notifi cou o recorrente a comparecer, em 13 de outubro de 2009, 

a Cartório de Notas para cumprir a obrigação assumida e, não logrando êxito, 

ajuizou ação para constrangê-lo a tanto;
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Em sua contestação, o recorrente, além de apontar a inexigibilidade, em 

tese, de promessa de doação, tentou demonstrar as atitudes da recorrida deram 

azo à extinção do “animus donandi”, não havendo portanto, nenhuma obrigação 

a cumprir, de sua parte.

03. Sobre o tema: exigibilidade da promessa de doação, como bem 

evidenciou o Ministro Relator, duas correntes se contrapõem quanto à 

possibilidade da promessa de doação se revestir de exequibilidade que obrigue 

o doador, aos moldes do que hoje preconiza o art. 463 do Código Civil, em 

relação aos chamados contratos preliminares.

04. As razões elencadas pelos que negam a vinculação do promitente 

doador, à sua pretérita promessa, calcam-se tanto nas singularidades do contrato 

de doação quanto no restrito, para não dizer nulo, impacto jurídico na esfera do 

promissário donatário, do não cumprimento do que foi prometido.

05. Nessa primeira quadra, meu pensamento sobre o tema vai ao encontro 

do quanto exposto pelo relator, quando afi rma que, de regra, “apenas após a 

celebração do contrato defi nitivo de doação mostra-se possível a execução compulsória 

das obrigações atribuídas ao doador na hipótese de recusa de seu cumprimento 

amigável”.

06. É certo, e isso também consta do voto proferido pelo Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, que o STJ tem excepcionalizado essa regra, quando 

se trata de promessa de doação realizada perante juízo da vara de família, ao 

tempo de divórcios ou dissoluções de união estável, quando ex-cônjuges ou 

ex-companheiros prometem doar entre si, ou em favor da prole, fração ou a 

integralidade do patrimônio.

07. A dissonância se justifi ca pela anômala utilização do contrato de doação 

para solver, sob os auspícios do Estado Juiz, impasses patrimoniais na partilha 

e ultimar essa derradeira etapa da dissolução do casamento/união estável. Aqui, 

uma posterior recalcitrância do promitente doador em fazer a doação, não será 

mera alteração em seu “animus donandi”, porque na verdade, liberalidade não 

houve, mas sim, descumprimento de uma efetiva obrigação.

08. Diz-se assim, pois um acordo, assim formulado perante o juízo, que 

contém futuras disposições patrimoniais, é o resultado fi nal de uma negociação 

que envolve obrigações mútuas derivadas de um vínculo conjugal anterior, 

normalmente com fi lhos, pela qual se quitam haveres ou se abdicam de direitos 

disponíveis, em nome do fi m de um litígio, ou na prevenção para que este não 

ocorra.
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09. Quando ocorre essa situação – promessa de doação vinculada a divórcio 

ou dissolução de união estável –, entende o STJ que a exigibilidade da promessa 

de doação, não é apenas uma conveniência, mas uma imposição ante ao evidente 

histórico negocial, incentivado e homologado pelo próprio Poder Judiciário. 

Assim, o não cumprimento da prometida doação teria, por óbvio, inquestionável 

impacto na esfera de direitos do (s) promissário (s) donatário (s), ou mesmo de 

terceiro, com quem se entabulou acordo com mútuas concessões.

10. Cabe aqui tecer uma consideração a respeito do posicionamento hoje 

defendido por alguns doutrinadores, quanto a plena exequibilidade da promessa 

de doação, talvez até com um indevido lastro na jurisprudência do STJ, que 

abriu, em caráter de exceção, a possibilidade de se exigir, coercitivamente, uma 

promessa de adoção.

11. De se notar, nesses julgamentos do STJ, que há, sucessivamente, o 

reconhecimento de uma relação sinalagmática de fundo, entre promitente 

doador e promissário donatário e a constatação de que a não observância do 

quanto efetivamente acordado gerará indevido enriquecimento sem causa do 

promitente doador, em detrimento do promissário donatário.

12. Além desses elementos de motivação, por si sós, sufi cientes para gerar 

a exceção à regra, o Estado-Juiz não pode adotar a contraditória atitude de por 

um lado, referendar um acordo para, posteriormente, tirar-lhe a característica de 

exigibilidade.

13. A generalização dessa exceção, contudo, conspira contra a própria 

essência do instituto da doação pois, em que pese algumas vozes contrárias, 

entendo que o “animus donandi”, ou vontade de dispor de parte do patrimônio 

em favor de outrem, é característica do contrato de doação, que não se pode 

delir.

14. Aperfeiçoando-se a doação apenas com a translação do bem, é neste 

momento que deve se verifi car a existência do “animus donandi”, que não 

existindo, impõe a inviabilidade da própria doação pois há insuperável paradoxo 

na ideia de uma liberalidade coagida.

15. Assim, somente mediante a constatação de uma anterior avença, 

permitiu-se, na jurisprudência do STJ, dar exigibilidade à promessa de doação, 

reprisando que isso ocorreu pela evidente desvirtuação do contrato de doação.

16. Calha ainda dizer, que a presença dos elementos: liberalidade do doador 

e a gratuidade ou não onerosidade da atribuição patrimonial, em contrato 

de doação, é sempre presumida, razão pela qual, quem pretende arrostar-se 
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contra essas características essenciais ao instituto, tem o ônus de provar seu 

desvirtuamento, quando esse não está evidente.

17. Na hipótese sob análise, foram juntadas aos autos duas convenções 

realizadas entre as partes, a primeira, formulada em pacto antenupcial, no qual 

se consignava que o “primeiro contratante”, ora recorrente, demoliria uma casa 

existente em terreno de sua propriedade e, posteriormente, construiria, no local, 

nova casa, fi cando a seu talante o tamanho, o padrão do imóvel e a data de 

construção (desde que não ultrapassasse o limite de cinco anos).

18. Somente após o término dessa construção o recorrente se “comprometia” 

a doar a nua propriedade à recorrida, reservando para si o usufruto vitalício do 

imóvel.

19. Sob essa perspectiva, embora o referido pacto antenupcial tenha 

também servido como um acerto patrimonial entre as partes, com relação 

à pretérita união estável havida (fl s. 19, e-STJ), dois elementos devem ser 

destacados desse contrato:

a) os contraentes expressamente declararam que “cada parte reconhece 

a propriedade e os direitos dos bens imóveis adquiridos antes da conversão 

em casamento em nome de quem os detiver. Portanto, os bens em nome da 

contratante a ela pertencem, assim como os bens em nome do contratante, a ele 

pertencem’ (fl . 17, e-STJ);

b) houve disposição de que o recorrente demoliria uma casa existente no 

imóvel a ser doado, construindo uma nova, com o tamanho e padrão que lhe 

conviesse.

20. Tem-se então, que houve cabal declaração de que o imóvel era de 

propriedade do recorrente e, o bem que seria doado, ainda viria a ser construído 

pelo recorrente, da forma e no tamanho que lhe aprouvesse.

21. Conclui-se, por esses ajustes, que não estava ocorrendo, uma negociação 

com recíprocas concessões e acertos em relação à união estável, que abrangeria 

uma posterior doação do imóvel à recorrida, mas ao revés, evidenciam existir 

apenas uma promessa de doação do recorrente, isso porque:

I. Há expressa defi nição de que o bem imóvel pertencia ao recorrente, 

e se assim não fosse, naquele mesmo documento poderia se ter consignado a 

existência de propriedade exclusiva da recorrida, condomínio, usufruto ou posse, 

como bem lhes aprouvesse, o que diga-se, foi feito em relação a outro bem 

imóvel, transferido quatro dias antes para a recorrida;
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II. A possibilidade de o recorrente construir imóvel no tamanho e padrão 

que lhe conviesse, descaracteriza qualquer negociação envolvendo o imóvel, 

pois é óbvio que esses parâmetros, se frutos de negociação, seriam previamente 

determinados, pois impactariam diretamente o valor do imóvel “negociado”.

22. Sob esse lume, não causa espécie a segunda certidão existente (fl s. 11, 

e-STJ), denominada de “Escritura de Declaração a Título de Transação”, na 

qual se relatavam transações imobiliárias realizadas pelo recorrente, envolvendo 

o imóvel originalmente prometido em doação, para se concluir que o bem 

originalmente prometido, seria substituído por outros imóveis.

23. Nessa certidão, nada mais se tem do que uma nova promessa de doar, 

feita em substituição à primeira, porque o bem originário, não era mais de 

propriedade do recorrente.

24. Dessa forma, não se demonstrando a ocorrência de prévio sinalagma, 

prevalecem as características do contrato de doação, que exigem o “animus 

donandi” e a translação do bem. Na inexistência do primeiro, não pode ser 

imposta a segunda, pois, caracterizado estarmos diante de uma promessa de 

doação, pura e simples!

25. Assim, pedindo vênias ao Ministro Relator, entendo não estar presentes 

os elementos que excepcionalmente, podem vincular o promitente doador à sua 

promessa.

26. Forte nessas razões, dou provimento ao recurso especial para cassar o 

acórdão e restaurar a sentença.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: M B M DE B (M) ajuizou ação cominatória 

contra C F R J (C) com quem, após 9 (nove) anos de união estável, foi casada 

no regime de separação total de bens, na qual narrou que este se obrigou, por 

escritura pública de transação, a lhe dar em pagamento a nua-propriedade de 

um apartamento duplex no Condomínio Edifício Frederic Chopin e mais 9 

(nove) vagas de garagem, quando o imóvel estivesse pronto, o que não ocorreu.

Esclareceu que a obrigação decorreu de uma outra assumida no pacto 

antenupcial existente entre eles, constante da escritura de e-STJ, fl s. 17/20, e 

relatou, ainda, que o notifi cou a cumprir a obrigação, tendo ele confessado o seu 

inadimplemento sob a alegação de que se tratava de mera liberalidade.
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Em razão da recusa de C em cumprir a obrigação assumida, requereu que 

ele fosse, com base no art. 466-B do CPC/1973, condenado a efetuar a dação 

em pagamento do referido imóvel através de escritura pública defi nitiva, sob 

pena de multa diária.

Na contestação, C sustentou, em síntese, que não há obrigação de dar em 

pagamento e, sim, promessa de doação não exigível, em face da ausência de atual 

“animus donandi” (e-STJ, fl . 45), segundo ele, em razão de justíssimo motivo.

O Magistrado de primeiro grau concluiu que o negócio jurídico realizado 

por eles se tratava de uma promessa de doação e, por isso, ela não era exigível, 

pois não mais existia liame entre as partes, razão pela qual julgou improcedente 

o pedido (e-STJ, fl s. 338/342).

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, deu provimento ao recurso 

de apelação de M em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Cominatória. Escritura pública que constou dação em pagamento de nua 

propriedade. Na ocasião o imóvel se encontrava em fase de construção. Validade 

e efi cácia do pactuado. Obrigação do polo passivo é notória. Outorga de escritura 

da titularidade do domínio em prol da autora, com a ressalva do usufruto em 

favor do réu, apta a sobressair. Questões outras envolvendo o relacionamento 

das partes não têm pertinência com a demanda. Objeto da lide é estritamente de 

âmbito patrimonial, portanto, de direito disponível. Apelo provido (e-STJ, fl . 558).

Inconformado, C interpôs, então, recurso especial com fundamento nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual alegou ofensa aos arts. 131, 

165, 458, II, 515, caput e parágrafos, e 535 do CPC/1973, 85, 995, 996, 1.025, 

1.027 e 1.165 do CC/1916, 112, 462, 463, 464, 356 e 538 do CC/2002, e, 20, §§ 

do CPC/1973, além de dissídio jurisprudencial.

Sustentou, em síntese, que 1) o Tribunal a quo não sanou os vícios apontados 

nos embargos de declaração; 2) por sua natureza, não existe obrigatoriedade 

no cumprimento da promessa de doação; 3) a transmissão de bens, feita por 

escritura posterior, sem contrapartida por parte da donatária, não pode ser 

analisada como ato oneroso, continuando a se caracterizado como doação; e, 

4) a nomenclatura “transação” constante do instrumento público não criou 

reciprocidade e não pode tornar a avença onerosa.

 Pedi vista para melhor análise da matéria.

De início, não houve controvérsia nos votos proferidos quanto a inexistência 

dos vícios do art. 535 do CPC/1973, pois efetivamente não houve omissão 
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ou contradição no acórdão impugnado, tendo os embargos aclaratórios sido 

opostos com a nítida pretensão de rediscussão da matéria, o que não era possível 

de ser feito na estreita via escolhida.

Noutra parte, a controvérsia se resume, como bem delineado pelo e. relator, 

o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em saber se a promessa de doação feita 

no pacto antenupcial realizada entre os litigantes, no qual C prometeu, por 

escritura de doação, transferir a nua propriedade de um terreno e de uma casa 

para M, reservando para si, o usufruto vitalício dos bens, é exigível ou não, e se a 

hipótese é de doação pura e simples ou não.

O ilustre relator negou provimento ao recurso especial, no qual foi 

acompanhado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, que consignou, no voto que 

proferiu:

1) a Súmula n. 5 do STJ não autorizava a modifi cação da conclusão do 

acórdão recorrido, a partir da análise das cláusulas contratuais dos instrumentos 

públicos avençados entre as partes, de que a obrigação do pacto antenupcial 

antes assumida se resolveria pela dação em pagamento a que se obrigou C no 

instrumento de transação que realizou com M, e não permite concluir, como 

aquele pretende, que a transferência patrimonial não teria caráter oneroso, pois não 

teria ocorrido a substituição de uma obrigação por outro, remanescendo a gratuita 

promessa de doação e que não se obrigara à outorga de escritura pública de dação em 

pagamento em favor da autora (e-STJ, fl . );

2) na hipótese de inadimplemento de obrigação que assumiu, na 

modalidade de doação simples e pura, de acordo com a doutrina especializada, 

não era possível a execução da obrigação de fazer, pois não se mostrava 

compatível com o conceito de liberalidade ou vontade de doar, mostrando-se ela 

exigível somente após a celebração do contrato defi nitivo de doação;

3) a jurisprudência dominante do STJ, na hipótese de promessa de 

doação efetivada em processos de separação judicial ou divórcio, reconhece, 

excepcionalmente, a sua validade e exigibilidade porque nestes casos não se 

trataria de mera promessa de liberalidade, mas de promessa de um fato futuro 

que entrou na composição do acordo de partilha dos bens do casal;

4) no caso dos autos, deveria ser garantida a exigibilidade da promessa 

de doação pois não foi o espírito de liberalidade que animou o pacto fi rmado 

entre as partes, mas sim um acordo de vontade entre os nubentes que, imbuídos do 

desejo de obterem vantagens recíprocas e simultâneas, ou seja, a aquiescência de ambos 
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ao matrimônio e ao regime de separação total de bens, estabeleceram, no bojo de um 

pacto antenupcial, o compromisso de doação de um determinado bem à esposa para 

‘acertamento do patrimônio do casal ’, conforme constou da sentença (fl s. 338/342) 

(e-STJ, fl . ).

5) a afi rmativa acima era corroborada pelo fato incontroverso de que as partes 

viveram em união estável por mais de nove anos antes da celebração do casamento, 

revelando, assim, um possível caráter compensatório da promessa de doação, já que 

inserida dentro de um pacto pré-nupcial que prevê regime diferente da comunhão 

parcial (e-STJ, fl . ).

A divergência no julgamento foi aberta pela Ministra Nancy Andrighi, que 

deu provimento ao recurso especial, na qual foi acompanhada pelo Ministro 

Villas Bôas Cueva, que, assim como o fez o e. relator, inicialmente descreveu a 

divergência na doutrina quanto ao tema exigibilidade de promessa de doação e 

pontou que a jurisprudência do STJ, excepcionalmente, em hipótese promessa 

de doação vinculada a divórcio ou dissolução de união estável, confere a ela 

exigibilidade.

Quanto a questão de fundo propriamente dita, no seu brilhantismo 

de sempre, a e. Ministra criticou a generalização da exceção abarcada pela 

jurisprudência desta Corte pois segundo ela, conspira contra a própria essência 

do instituto da doação e adiantou que tem posicionamento no sentido de que 

a vontade de dispor de parte do patrimônio em favor de outrem, é característica 

do contrato de doação, que não se pode delir (e-STJ, fl . ), e afi rmou que somente 

no momento do aperfeiçoamento da doação (translação do bem) é que se 

deve verifi car a existência do ‘animus donandi’, que não existindo, impõe a 

inviabilidade da liberalidade.

Anotou, ainda, que, no caso em tela, embora o pacto antenupcial também 

tivesse servido como acerto patrimonial entre as partes com relação à pretérita 

união estável havida, dele se destacou que, não ocorreu uma negociação com 

recíprocas concessões e acertos em relação à união estável que abrangeria uma 

posterior doação de imóvel a M, mas uma promessa de doação simples e pura, haja 

vista que nele havia expressa defi nição que o imóvel pertencia a C e que cabia 

somente a este construir um imóvel no tamanho e padrão que lhe conviesse, o 

que descaracterizaria qualquer negociação envolvendo o imóvel, na medida em 

que era óbvio que esses parâmetros, se frutos de negociação, seriam previamente 

determinados, pois impactariam diretamente no valor do bem negociado.
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Concluiu, portanto, que não era a hipótese de excepcionalidade prevista 

na jurisprudência do STJ pois a denominada “Escritura de Declaração de 

Título de Transação”, na qual constava que o imóvel prometido a doação foi 

substituído por outros imóveis, tratava-se de uma nova promessa de doar, feita 

em substituição a primeira, de modo que não se demonstrando a ocorrência de 

prévio sinalagma, prevalecem as características do contrato de doação, que exigem o 

‘animus donandi’ e a translação do bem (e-STJ, fl . ), e que não existindo a vontade, 

não pode ser imposta a tradição, pois estávamos diante de uma promessa de 

doação, pura e simples.

Diante do exposto, a divergência entre os votos reside justamente na 

aferição, a partir do exame dos ajustes entabulados entre as partes, se estamos 

diante de uma promessa de doação pura e simples, e, por isso, não haveria que 

se falar em exigibilidade da obrigação assumida por C, ou se estamos na exceção 

abarcada por nossa jurisprudência, que confere exigibilidade da promessa de 

doação apenas em processo de separação judicial e divórcio.

Como dito, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, negou provimento ao 

recurso especial, pois deveria ser assegurada a exigibilidade da promessa de 

doação já que a liberalidade não anima o pacto fi rmado entre as partes.

Para ele houve um acertamento do patrimônio do casal, existindo um 

possível caráter compensatório da promessa de doação. Foi acompanhado 

pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze que, após examinar detidamente os dois 

instrumentos celebrados entre as partes, concluiu que efetivamente se tratava de 

um acerto patrimonial entre eles, independemente da nomenclatura utilizada 

nos ajustes.

A Ministra Nancy Andrighi abriu a divergência, pois entendeu que o 

recurso especial deveria ser provido, haja vista que se tratava de uma promessa 

de doação pura e simples, com a perda, subsequente, da vontade de doar, na 

qual foi acompanhada pelo Ministro Villas Bôas Cueva, que ponderou que não 

poderia se aplicar a excepcionalidade prevista na jurisprudência invocada pelo 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Embora tenha me impressionado os fundamentos sólidos e pelo ponto de 

vista trazidos pelo voto que inaugurou a divergência, após uma refl exão sobre a 

matéria trazida e dos elementos que instruem os autos, estou inclinado, e estava 

antes, a acompanhar as conclusões do em. relator, o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, pelas razões a seguir.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 629-777, julho/setembro 2017 677

O pacto antenupcial, no qual C e M deram por quitadas todas as 

obrigações de ordem patrimonial e pessoal decorrentes da união estável de 

nove anos que antecedeu o matrimônio deles, foi realizado, indubitavelmente, 

com a vontade de solver a situação de fato vivida e para determinar o regime do 

casamento deles após a sua realização (separação total de bens), ou seja, como 

bem colocou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, o ajuste foi celebrado para 

defi nir as propriedades e estabelecer concessões entre eles.

Ora, se estamos diante de um instrumento de concessões recíprocas e 

de delimitação do patrimônio pessoal dos contratantes, e, como ninguém é 

obrigado a contratar e muito menos a dispor, a título gratuito, de patrimônio 

seu, não me parece razoável concluir que C prometeu simplesmente doar para 

M propriedade sua, com reserva de usufruto, por mera liberalidade.

A promessa de doação, com efeito, como se observa do instrumento de 

e-STJ, fl s. 17/20, foi realizada com o fi m exclusivo de evitar eventual litígio entre 

C e M e permitir que eles chegassem ao um consenso quanto ao acertamento 

do patrimônio dos conviventes antes do matrimônio, para evitar confusão no 

casamento que se iniciou quase três meses antes, no regime de separação total 

de bens.

A meu ver, foram feitas compensações patrimoniais para viabilizar a 

dissolução da união estável, da qual fez parte a posterior doação de bem imóvel 

para M, de modo que não visualizo outro escopo daquele instrumento público, 

comportando, o caso, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência do STJ, 

destacada no voto do em. relator.

Nesse sentido, também impressionou com maior razão o fundamento do e. 

relator, de que era evidente que M, ao anuir com o pacto pré-nupcial, confi ava que, 

na eventualidade de uma dissolução da sociedade conjugal, quando então não haveria 

partilha de bens, a nua-propriedade do imóvel lhe estaria garantida.

Se assim não fosse, não creio que M teria realizado a avença.

Caso tudo isso esteja em descompasso com a vontade do casal, como se 

imaginar os efeitos futuros de uma doação com reserva de usufruto, se não é 

possível ter certeza de que M morreria primeiro que C?

Peço vênia aos Ministros que votaram pela divergência, mas acompanho o 

relator para negar provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.477.937-MG (2014/0217855-7)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: F D N

Advogados: Maria Goreth Macedo Valadares - MG090488

Fabiane Cristina de Almeida e outro(s) - MG137340

Recorrido: E W N

Advogado: Daphne de Emílio C V Andrade e outro(s) - MG102911

EMENTA

Recurso especial. Direito de Família. União estável. Regime de 

bens. Comunhão parcial. Previdência privada. Modalidade fechada. 

Contingências futuras. Partilha. Art. 1.659, VII, do CC/2002. 

Benefício excluído. Meação de dívida. Possibilidade. Súmula n. 7/STJ. 

Preclusão consumativa. Fundamento autônomo.

1. Cinge-se a controvérsia a identificar se o benefício de 

previdência privada fechada está incluído dentro no rol das exceções 

do art. 1.659, VII, do CC/2002 e, portanto, é verba excluída da 

partilha em virtude da dissolução de união estável, que observa, em 

regra, o regime da comunhão parcial dos bens.

2. A previdência privada possibilita a constituição de reservas 

para contigências futuras e incertas da vida por meio de entidades 

organizadas de forma autônoma em relação ao regime geral de 

previdência social.

3. As entidades fechadas de previdência complementar, sem 

fi ns lucrativos, disponibilizam os planos de benefícios de natureza 

previdenciária apenas aos empregados ou grupo de empresas aos quais 

estão atrelados e não se confundem com a relação laboral (art. 458, § 

2º, VI, da CLT).

4. O artigo 1.659, inciso VII, do CC/2002 expressamente exclui 

da comunhão de bens as pensões, meios-soldos, montepios e outras 

rendas semelhantes, como, por analogia, é o caso da previdência 

complementar fechada.
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5. O equilíbrio financeiro e atuarial é princípio nuclear da 

previdência complementar fechada, motivo pelo qual permitir o 

resgate antecipado de renda capitalizada, o que em tese não é possível 

à luz das normas previdenciárias e estatutárias, em razão do regime 

de casamento, representaria um novo parâmetro para a realização de 

cálculo já extremamente complexo e desequilibraria todo o sistema, 

lesionando participantes e beneficiários, terceiros de boa-fé, que 

assinaram previamente o contrato de um fundo sem tal previsão.

6. Na partilha, comunicam-se não apenas o patrimônio líquido, 

mas também as dívidas e os encargos existentes até o momento da 

separação de fato.

7. Rever a premissa de falta de provas aptas a considerar que 

os empréstimos benefi ciaram a família, demanda o revolvimento do 

acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 

deste Superior Tribunal.

8. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy 

Andrighi, acompanhando o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 20.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por F. D. N. contra E. W. N., com fundamento no art. 105, III, “a”, da 
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Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de justiça do 

Estado de Minas Gerais assim ementado:

Apelação cível. Dissolução de união estável. Culpa. Desuso. Partilha. Bens 

móveis que guarnecem à residência do ex-casal Imóvel. Utilização de recursos 

de depósitos do FGTS. Dívidas. Aluguel pela utilização exclusiva do bem por um 

dos cônjuges. Devido somente após a efetivação da partilha. Fraude à meação. 

Ausência de prova. Previdência privada. Incomunicável.

- Consoante entendimento pacífico na jurisprudência, para decretação da 

separação ou do divórcio ou para o reconhecimento da dissolução da união 

estável, é dispensável a indicação da culpa e a comprovação dela em juízo, vez 

que tal questão não traz nenhum efeito prático ou legal para o processo;

- Não comprovada à alegada doação, ônus que incumbia à autora (art. 333, I, 

do CPC), todos os bens móveis da residência do casal, adquiridos durante a união 

estável, devem ser partilhados;

- O bem imóvel adquirido na constância da união estável, mediante utilização 

de recursos de depósitos do FGTS, é partilhável na dissolução da união estável, 

porque tal verba, ao ser empregada para o pagamento de apartamento, 

é revertida em benefício da entidade familiar, e, por isso, perde seu caráter 

personalíssimo e passa a compor o acervo comum, que deve ser partilhado, 

quando da dissolução;

- As dívidas assumidas durante a união estável por um dos companheiros 

presumem-se contraídas em prol da família, e, por isso, devem ser partilhadas 

quando da dissolução;

- A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguel a um dos cônjuges 

por uso exclusivo de bem imóvel comum do casal somente na hipótese em que, 

efetuada a partilha do bem, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel, o 

que não ocorreu nesta seara;

- Ausente prova da alegada fraude à meação, é de ser desacolhida tal tese;

- As contas de previdência privada são incomunicáveis, nos termos do disposto no 

art. 1.659, VI e VII, do CC/2002 (e-STJ fl . 1.049 - grifou-se).

Noticiam os autos que F. D. N. propôs, à luz do art. 1.723 do Código Civil 

de 2002, ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável 

combinada com partilha de bens contra E. W. N., ora recorrido, com quem 

conviveu por mais de 20 (vinte) anos (de 1998 até fevereiro de 2010) e teve 3 

(três) fi lhos. Na exordial, requereu a separação de corpos, a realização da partilha, 

o bloqueio de contas, investimentos e aplicações fi nanceiras do ex-companheiro 

e a restituição de valores transferidos a terceiros a fi m de garantir a sua meação.
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O juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte/MG julgou 

parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...) Compulsando os autos, tem-se que a existência da união estável é fato 

incontroverso entre as partes, a teor das declarações do requerido contidas na 

contestação, além de exaustivamente provado mediante a produção de prova 

documental. Nesse sentido, destaco o nascimento dos fi lhos comuns do casal (fl s. 

17/19), a declaração de imposto de renda, na qual o requerido indicou a autora e 

os três fi lhos como seus dependentes (fl s. 21/26) e a aquisição de imóvel comum 

(fl s. 80/81).

Dessa forma, reconheço a união estável havida entre as partes, no período 

compreendido entre 1988 e fevereiro/2010, data da separação de corpos do casal, nos 

termos da decisão de fl s. 220.

No tocante à partilha, importante ressaltar que o regime de bens da união 

estável, quando inexistir contrato escrito entre os conviventes será o de comunhão 

parcial, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, excluindo da comunhão os bens 

elencados no art. 1.659 do mesmo diploma legal.

Quanto ao apartamento n. 302, situado na Rua Lindolfo de Azevedo, n. 540, 

Bairro Nova Suíça, nesta Capital, verifi co da escritura pública de fl s. 80/81 que o 

bem foi adquirido conjuntamente pelas partes, durante a união estável. Portanto, 

determino a sua partilha, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, 

certo que o fato do requerido ter utilizado do seu FGTS não afasta o direito à meação 

da autora.

Já quanto ao suposto imóvel em construção, nada restou provado pela autora, 

uma vez que os recibos de compra de materiais são insufi cientes para comprovar 

as assertivas contidas na inicial. O mesmo raciocínio vale para a partilha dos bens 

móveis que guarneciam a residência do casal, já que o requerido não logrou êxito 

em comprovar a existência de tais bens.

No tocante aos proventos de aposentadoria, considerando que o requerido ainda 

não está aposentado, não faz jus a requerente à meação de eventual valor a ser 

levantado perante a Forluz.

No que tange ao prêmio de loteria, verifi co que o valor foi recebido pelo réu em 

setembro/2008 (fl s. 458), quando o casal ainda vivia em união estável, pelo que se 

presume o seu aproveitamento em benefício do casal.

Quanto ao veículo Fiat Punto, este se encontra em nome do fi lho do casal, 

conforme documento de fls. 463, razão pela qual impossível a realização da 

partilha.

Os valores existentes em contas bancárias (corrente, poupança e aplicações 

fi nanceiras) do requerido deverão ser partilhados à razão de 50% (cinquenta por 

cento) para cada parte, considerando os valores existentes à data da separação de 

corpos, conforme apuração em sede de liquidação de sentença.
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Finalmente, verifi co que o réu contraiu empréstimos durante a união estável. 

Entretanto, tendo em vista que tais empréstimos envolvem direito de terceiros 

estranhos à lide, este Juízo não é o competente, neste momento, para partilhar 

obrigações decorrentes do avençado. Resolvida a questão perante os terceiros, 

poderá a parte interessada reclamar o que de direito em ação própria, em face 

da outra, onde será apurado se o valor mutuando teve destinação familiar dentro 

do âmbito da corresponsabilidade obrigacional dos companheiros (...) (e-STJ fl s. 

951-953 - grifou-se).

Irresignado, E. W. N. interpôs recurso de apelação (e-STJ fls. 969-

1.003), que foi parcialmente provida nos termos da já mencionada ementa e 

fundamentação que ora se transcreve:

(...) No caso dos autos, incontroverso que as partes viveram em união estável 

no período de 1988 a fevereiro/2010. (...) Com efeito, comprovada a união estável, 

e, consequentemente, reconhecido o regime de bens como o de comunhão 

parcial, em sua constância, todos os bens adquiridos, a título oneroso, pertencem 

a ambos os companheiros, e serão partilhados em iguais proporções, caso ocorra 

a dissolução (art. 1.658, CC).

Note-se que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser 

alvo de partilha igualitária, pouco importando qual tenha sido a colaboração 

individual de cada parte, bastando que os bens tenham sido adquiridos a título 

oneroso na constância da união estável do casal, isto é, que não tenham sido 

adquiridos mediante herança, doação ou sub-rogação.

A teor do artigo 1.662 do Código Civil, “no regime de comunhão parcial, 

presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando 

não se provar que o foram em data anterior”.

Na hipótese, embora a autora alegue que os bens móveis que acolchoam a 

residência decorrem de doação, não há, nos autos, prova nesse sentido, mas, ao 

contrário, neste caderno processual, o que existe é a comprovação da compra de 

alguns deles pelo requerido (fl s. 353/361).

Neste contexto, não comprovada a alegada doação, ônus que incumbia à 

autora (art. 333, I, do CPC), todos os bens móveis da residência do casal, adquiridos 

durante a união estável e cuja existência é inegável, devem ser partilhados.

Esclareço, ainda, que, quanto aos bens móveis que guarnecem a residência 

do casal, caso as partes não acordem a forma da partilha, os bens deverão ser 

vendidos e o montante apurado dividido na razão de 50% para cada um.

Adiante, o bem imóvel adquirido na constância da união estável, mediante 

utilização de recursos de depósitos do FGTS, é partilhável na dissolução da união 

estável.
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Isso porque a verba empregada para o pagamento do sinal e para a amortização 

do fi nanciamento do imóvel é revertida em benefício da entidade familiar, e, por isso, 

perde seu caráter personalíssimo e passa a compor o acervo comum, que deve ser 

partilhado, quando da dissolução (...)

Desta feita, não merece reparo a sentença no tópico da divisão do apartamento 

n. 302, situado na Rua Lindolfo de Azevedo, n° 540, Nova Suíça, nesta Capital.

Esclareço que as dívidas assumidas durante a união estável por um dos 

companheiros presumem-se contraídas em prol da família.

Em razão dessa presunção, tem-se que, nos termos do art. 1.658, do CC/2002, 

as dívidas, contraídas durante a união estável, devem ser partilhadas na proporção 

da cota-parte de cada convivente, salvo prova de que o débito não resultou em 

prol da família (...).

Na espécie, verifi ca-se que o requerido contraiu, durante a união estável que 

manteve com a autora, vários empréstimos bancários (fl s. 429/433, 434/440), fato 

corroborado em suas declarações de imposto de renda (fl s. 444/456).

Não há nos autos qualquer prova a derruir que tais empréstimos não foram 

contraídos em prol da família, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do CPC), 

que, inclusive, em audiência, concordou com o encerramento da instrução do feito, 

sem oitiva de testemunha ou qualquer outra espécie de prova, que não a cópia da 

declaração de imposto de renda do réu (fl . 554).

Destarte, in casu, impõe-se o partilhamento dos empréstimos de fl s. 429/440, 

porque contraídos pelo requerente durante a união estável das partes, que vigeu de 

1988 a fevereiro/2010.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de aluguel a um dos cônjuges 

por uso exclusivo de bem imóvel comum do casal somente na hipótese em que, 

efetuada a partilha do bem, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel (...)

Por lógica irrefutável, à luz do art. 226, § 3º, da CR/1988, o entendimento do 

STJ acima exposto aplica-se, também, a união estável, de forma que, no caso, os 

aluguéis somente serão devidos após a partilha dos bens, o que ainda não ocorreu.

Com isso, deve ser rejeitada a pretensão do requerido/apelante de recebimento de 

aluguéis, pelo uso do imóvel de forma exclusiva pela autora e seus fi lhos.

Em relação à tese de suposta fraude meação, porque o requerido estaria 

retirando valores da entidade familiar para custear construção da casa de seus 

pais, entendo por bem rejeitá-la.

Afi nal, como dito na sentença, os recibos de materiais de construção juntados 

aos autos pela autora são insufi cientes a comprovar cabalmente que o requerido 

é quem arcou com tais despesas.

Não bastasse isso, à luz do art. 1.694, do CC/2002, que consagra o princípio da 

solidariedade, os fi lhos podem prestar alimentos para seus pais, de forma que, 
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custear a construção ou a reforma da casa deles não confi gura qualquer fraude à 

meação, mas ônus decorrente da relação de fi liação.

Mais, o fato de o requerente supostamente ter envolvimento com outras 

mulheres, durante a vigência da união estável, não é prova suficiente de 

dilapidação do patrimônio a ensejar a fraude a meação.

Também, não há prova de que os supostos valores vultosos sacados da conta 

do requerido não foram investidos em prol da entidade familiar.

Ora, inexistente nestes autos qualquer comprovação hábil a demonstrar que 

o requerido estava a desfazer de seu patrimônio para furtar-se da obrigação de 

meação, deve ser desacolhida a tese da autora de fraude à meação.

As contas de previdência privada são incomunicáveis, nos termos do disposto no 

art. 1.659, VI e VII, do CC/2002, in verbis:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

(...) VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Logo, não merece acolhida a pretensão da autora de meação da previdência 

privada paga pelo requerido (...)

Mediante tais considerações, dou parcial provimento à primeira apelação, 

reformo em parte a sentença, para determinar a partilha dos empréstimos de fl s. 

429/440, bem como dos bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal, e que 

foram adquiridos na constância da união estável, na proporção de 50% para cada 

convivente. Tudo a ser apurado em liquidação em sentença. Nego provimento à 

segunda apelação (e-STJ fl s. 1.043-1.061 - grifou-se).

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados 

(e-STJ fl s. 1.093-1.100).

Em suas razões (e-STJ fl s. 1.104-1.133), a recorrente F. D. N. alega ofensa 

ao disposto nos artigos 1.658 a 1.660, I, do Código Civil.

Sustenta a incomunicabilidade das dívidas contraídas pelo recorrido tendo 

em vista a ausência de demonstração de que os empréstimos foram revertidos em 

prol da unidade familiar, ao revés, os valores teriam sido “contraídos para que ele 

gastasse com suas amantes. A mais vultosa delas foi contratada exclusivamente 

pelo recorrido em data muitíssimo próxima da separação de fato” (e-STJ fl . 

1.116).

Por sua vez, busca ver incluído na partilha o montante investido pelo 

ex-companheiro na previdência privada administrada pela FORLUZ, que foi 

instituída na constância da união, sob pena de, ao seu ver, distorcer a fi nalidade 
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do próprio instituto de proteção familiar, confi gurando hipótese de fraude à 

meação. Alega que a previdência privada foi constituída a título oneroso, e, 

portanto, não se assemelharia aos institutos taxados no artigo 1.659 do Código 

Civil, devendo, por isso, ser partilhada de forma igualitária entre as partes.

Afi rma que a “partilha do montante investido na previdência privada 

instituída pelo Recorrido na constância da união se faz obrigatória, haja vista que 

havia uma troca no lar conjugal, enquanto ele trabalhava fora de casa, exercendo 

função de forma remunerada, a recorrente assumia toda a responsabilidade de 

administrar seu lar”, bem como a família (e-STJ pág. 1.121).

Registra, ainda, que a previdência privada é “contrato optativo e de 

investimento futuro, sendo uma das formas de acumulação de patrimônio 

para um momento posterior. Contudo isso não impede o resgate do dinheiro a 

qualquer momento pelo contratante, até mesmo em razão da natureza de ativo 

fi nanceiro” (e-STJ fl s. 1.119-1.120).

Com as contrarrazões (e-STJ fl s. 1.137-1.154), e admitido o recurso na 

origem (e-STJ fl s. 1.156-1.157), ascenderam os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, por meio do seu 

representante legal, o Subprocurador-Geral da República Maurício Bracks, 

opinou pelo não conhecimento do recurso especial (e-STJ fl s. 1.171-1.178).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O recurso não merece 

prosperar.

(i) da partilha: dívidas e encargos

Não remanescem dúvidas de que, no momento da partilha, comunicam-

se não apenas o patrimônio líquido, mas também as dívidas e os encargos 

existentes até o momento da separação de fato. Assim, consoante lição de Maria 

Berenice Dias, “quando da separação, cabe ser partilhado o acervo patrimonial 

comum: os bens que são de propriedade do casal e também as dívidas contraídas 

em prol da família” (Manual de Direito das Famílias, 10ª Edição, Revista dos 

Tribunais, págs. 344-345 - grifou-se).
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O Tribunal de origem, baseando-se no contexto fático-probatório dos 

autos, assentou que,

(...) Em razão dessa presunção, tem-se que, nos termos do art. 1.658, do 

CC/2002, as dívidas, contraídas durante a união estável, devem ser partilhadas 

na proporção da cota-parte de cada convivente, salvo prova de que o débito 

nao resultou em prol da família. Na espécie, verifi ca-se que o requerido contraiu, 

durante a união estável que manteve com a autora, vários empréstimos bancários 

(fl s. 429/433, 434/440), fato corroborado em suas declarações de imposto de 

renda (fl s. 444/456).

Não há nos autos qualquer prova a derruir que tais empréstimos não foram 

contraídos em prol da família, ônus que incumbia à parte autora (art. 333, I, do 

CPC), que, inclusive, em audiência, concordou com o encerramento da instrução 

do feito, sem oitiva de testemunha ou qualquer outra espécie de prova, que não 

a cópia da declaração de imposto de renda do réu (fl . 554).

Destarte, in casu, impõe-se o partilhamento dos empréstimos de fl s. 429/440, 

porque contraídos pelo requerente durante a união estável das partes, que vigeu de 

1988 a fevereiro/2010. (e-STJ fl s. 1.056-1.057 - grifou-se)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o 

revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, pois restou assentado a 

ausência de provas aptas a afastar a premissa de que os empréstimos benefi ciaram 

a família como um todo, motivo pelo qual incide o óbice da Súmula n. 7 deste 

Superior Tribunal.

Por outro lado, o Tribunal local afi rmou a existência de preclusão consumativa 

quanto à partilha dos empréstimos, tendo em vista a concordância com o encerramento 

da instrução do feito, fundamento que é autônomo e sufi ciente por si só para 

manter inalterada a conclusão do acórdão, fato que atrai, de modo inarredável, 

a incidência da Súmula n. 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento sufi ciente e o 

recurso não abrange todos eles”.

(ii) da partilha: previdência privada

Cinge-se a controvérsia a identifi car se o benefício de previdência privada 

fechada inclui-se dentro do rol das exceções do art. 1.659, VII, do CC/2002 e, 

portanto, é verba excluída da partilha em virtude da dissolução de união estável, 

que observa, em regra, o regime da comunhão parcial dos bens.

De pronto, vale esclarecer que o tema relativo à previdência complementar 

aberta, como, por exemplo, os planos VGBL e PGBL, não é objeto dos autos.
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Importante ainda enfatizar que os autos não versam acerca de verba 

trabalhista, de direito objeto de ação judicial proposta na constância do casamento ou, 

ainda, de quantia já previamente levantada por um dos cônjuges e transformada em 

frutos ou patrimônio em prol da família.

O benefício em questão sequer poderia ter sido desfrutado no interregno 

da relação, como se passa a expor.

Nas razões do apelo nobre, para validar a tese de que os valores depositados 

a título de previdência privada por seu ex-companheiro deveriam constar no 

montante partilhável, apontam-se como violados, os artigos 1.658 e 1.660 do 

CC/2002.

O Tribunal de origem manteve incólume a sentença que afastou a pretensão 

da ex-companheira de incluir na partilha os proventos de aposentadoria 

suplementar considerando que o requerido sequer está aposentado, não fazendo 

jus a requerente à meação de eventual valor a ser levantado perante a FORLUZ 

(e-STJ fl . 952), acrescentando, ainda, que “as contas de previdência privada são 

incomunicáveis”.

Assim, considerou-se incomunicável o valor depositado a título de 

previdência privada pelo requerido, pois, “no tocante à aposentadoria, 

considerando que o requerido ainda não está aposentado, não faz jus a requerente 

à meação de eventual valor a ser levantado perante a FORLUZ” (sentença 

e-STJ fl . 952), valendo-se, para manter hígido tal entendimento, da literalidade 

do art. 1.659, incisos VI e VII, do mesmo diploma legal, que preconiza:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

(...) VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Registre-se, por oportuno, o teor do art. 263, inciso I, do Código Civil de 

Bevilacqua, com semelhante teor:

Art. 263. São excluídos da comunhão: (Redação dada pela Lei n. 4.121, de 1962).

I - As pensões, meios soldos montepios, tenças, e outras rendas semelhantes (...) 

(Redação dada pela Lei n. 4.121, de 1962).

O entendimento exarado pela Corte de origem merece confi rmação.

Não se olvida que a legislação brasileira da década de 1970 acerca da 

previdência complementar (Lei n. 6.435/1977) foi infl uencida em boa parte 
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pelo modelo norte-americano do pós-guerra, no qual se criou o regime de 

previdência da Polícia de Nova York em 1857. Aliás, “antes da Lei de 1977, a 

previdência complementar no Brasil limitava-se a montepios e fundações de 

seguridade social”. (Fábio Zambitte Ibrahim, Curso de Direito Previdenciário, 

Editora Impetus, 17ª Edição, pág. 769)

O artigo 1.659, inciso VII, do CC/2002 expressamente exclui da comunhão 

de bens as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes da 

comunhão, como é o caso da previdência complementar fechada.

Válido consignar que os termos utilizados pelo legislador são arcaicos e, em 

sua maioria, estão em desuso e sem repercussão na doutrina e leis previdenciárias e 

securitárias atuais. Assim, “abstraída essa difi culdade, trata-se de bens ou direitos 

de caráter personalíssimo, que não devem integrar a comunhão” ( Jeff erson Carús 

Guedes, Comentários ao Código Civil Brasileiro - Do Direito de Família - 

Direito Patrimonial, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2005, pág. 122 - grifou-

se).

Pensão é a renda ou abono periódico que é devido a uma pessoa para que 

a quantia atenda suas necessidades ou sua mantença, não se confundindo com 

salário ou remuneração. É uma contribuição de assistência (De Plácido e Silva, 

Vocabulário Jurídico, 32ª Edição, Editora Forense, pág. 1.032).

Por sua vez, meio-soldo é expressão utilizada para indicar a metade dos 

vencimentos devidos aos militares, correspondente ao posto em que ele se 

reforma ou à pensão que se destina aos seus benefi ciários (Enciclopédia Saraiva 

do Direito, Edição Saraiva, pág. 197).

E, por fi m, montepio exprime a acumulação de alguma coisa para fi ns de 

auxílio ou de assistência. Designa a instituição formada com o objetivo de dar 

às pessoas que nela ingressam, mediante uma contribuição, mensal ou como for 

estabelecido, assistência em caso de moléstia ou uma pensão à sua família, em 

caso de morte (De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 32ª Edição, Editora 

Forense, pág. 934).

Saliente-se lição de Pontes de Miranda, que ao analisar o art. 263, I, do 

Código Civil de 1916 esclarece que excetuam-se da regra da comunhão universal 

de bens, por motivos especiais, “a que a lei quis atender”,

(...) As pensões, meios-sôldos, montepios, tenças e outros rendimentos 

semelhantes; porque o direito à percepção de tais vencimentos é inalienável, e a 

comunicação importaria divisão ao meio (MELO FREIRE, Institutiones, II, 129). 
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Entram para a comunhão os frutos dêles, isto é, os frutos que produzirem, se 

aplicadas quaisquer das verbas enumeradas no art. 263, I.

Assim, se o cônjuge, que recebeu a pensão, com o dinheiro, em que consistiu, 

compra apólices, ou quaisquer outros títulos, ou faz empréstimos, os juros ou 

dividendos, que receber, são comunicáveis. Dá-se o mesmo se o cônjuge emprega 

a quantia recebida, em caso de meio-sôldo, montepio, tença, ou outra renda 

semelhante, quanto aos proventos que daí decorrerem.

O prêmio de loteria obtido pelo bilhete comprado com o meio-sôldo, ou a 

pensão, ou o montepio, ou a tença, ou outra renda semelhante, é fruto e, como 

tal, comunicável.

Resta fi xarmos cada um dos conceitos do art. 263, I. Meio-sôldo e montepio são 

conceitos de direito administrativo, e não de direito civil. O Código Civil a êles se 

refere para excluí-los da comunhão. Meio-sôldo é a metade do sôldo que se paga 

aos inválidos no serviço do Estado, ou aos antigos servidores, que se retiraram por 

motivo de idade, ou em compensação de atos ou série de atos praticados. De regra 

só diz respeito a militares de terra, mar e ar. Montepio é a pensão que, por morte de 

servidor do Estado, se paga aos seus herdeiros. Vê-se, aí, ser mais amplo o conceito 

que o de meio-sôldo, não se referir ao que se paga ao próprio servidor, se bem 

que a palavra meio-sôldo também se empregue para marcar a continuidade do 

pagamento a herdeiros dos militares.

Os conceitos de tença e de rendas semelhantes às enumeradas no art. 263, I, são 

conceitos de direito interno, pois que tanto se aplicam em direito administrativo 

como em direito privado. Pensão é o que se paga periodicamente, em virtude 

de lei, ou de decisão judicial, ou de contrato, ou de ato de última vontade, ou, 

ainda, em virtude de declaração unilateral de vontade inter vivos para a subsistência 

de alguém, entendendo-se subsistência no mais largo sentido. No Código Civil, por 

vêzes aparece o conceito de pensão. (...) Tença é pensão alimentícia, quer a preste o 

Estado, quer a preste qualquer outra pessoa de direito público ou de direito privado. 

(Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo VIII, Dissolução da Sociedade 

Conjugal - Efi cácia Jurídica do Casamento, Editora RT, págs. 381-383 - grifou-se)

Aliás, emblemático voto da Terceira Turma, tendo sido redatora para o 

acórdão a ilustre Ministra Nancy Andrighi, analisou o teor do art. 263, I, do 

Código Civil de 1916, aplicável ao caso concreto por analogia:

Direito Civil. Família. Recurso especial. Ação de separação judicial. Comunhão 

universal de bens. Partilha. Exclusão da indenização ou pensão mensal decorrente 

de seguro por invalidez. Interpretação do art. 263, I, do CC/1916.

- A indenização, ou pensão mensal, decorrente de seguro por invalidez não integra 

a comunhão universal de bens, nos termos do art. 263, I, do CC/1916.
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- Entendimento diverso provocaria um comprometimento da subsistência do 

segurado, com a diminuição da renda destinada ao seu sustento após a invalidez, 

e, ao mesmo tempo, ensejaria o enriquecimento indevido do ex-cônjuge, porquanto 

seria um bem conseguido por esse apenas às custas do sofrimento e do prejuízo 

pessoal daquele. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 631.475/RS, Rel. 

Ministro Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 08.02.2008 - grifou-se).

Portanto, é indubitável que a previdência complementar fechada possui 

natureza análoga aos supracitados institutos, incluindo-se, por isso, nos termos 

“outras rendas” do art. 1.659, VII, do CC/2002, uma espécie de pecúlio.

No caso dos autos, o requerido é benefi ciário de uma entidade fechada 

de previdência complementar (fundo de pensão) denominado FORLUZ, 

atualmente o 8º (oitavo) maior fundo de pensão do Brasil e o primeiro de 

Minas Gerais, cujos participantes são empregados ou ex-empregados de suas 

patrocinadoras, na espécie, CEMIG GT (e-STJ fl s. 451; 454-457 e 454-457), 

visando complementar os recursos recebidos pelo INSS (https://www.forluz.

org.br).

O Brasil, mercê de adotar um sistema misto, priorizou o sistema estatal, 

o conhecido Regime Geral de Previdência Social, a cargo do INSS, de caráter 

público e compulsório, que prevê benefícios limitados a um teto legal máximo, 

aptos a permitir a manutenção dos meios necessários à sobrevivência do 

trabalhador, sem, contudo, garantir idêntico padrão de vida que gozava o 

trabalhador na ativa. Ao lado da previdência pública há o chamado Regime 

Complementar, privado e facultativo, gerido por entidades abertas e fechadas 

de previdência, visando atender a pretensão daqueles que almejam uma renda 

maior na inatividade.

Daí a importância da previdência complementar, qual seja, de atender 

o interesse daqueles que almejam gozar de uma velhice com maior conforto 

a partir de um patamar econômico similar ao desfrutado na ativa, por meio 

da percepção de valores superiores ao limite imposto pela previdência social 

obrigatória, manifestamente insuficiente para manter determinado padrão 

de vida almejado. A previdência privada possibilita, portanto, a constituição 

de reservas de contigências futuras e incertas da vida por meio de entidades 

organizadas de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 

social, sem fi ns lucrativos.
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Segundo Zambitte “a previdência complementar tem lógica bastante 

similar aos antigos sistemas mutualistas de previdência, com organização 

voluntária e privada, na gênese da proteção social”. Porém, segundo o autor, 

“hoje não se deve adotar o mutualismo como origem do ramo complementar 

da previdência, já que é subsidiário do regime público, enquanto o mútuo 

era o único regime protetivo existente em sua época”. (Curso de Direito 

Previdenciário, Editora Impetus, 17ª Edição, pág. 771)

O sistema previdenciário privado é previsto tanto constitucionalmente 

(art. 202 da CF/1988), com destaque para a EC n. 20/1998, como 

infraconstitucionalmente, por meio da edição da Lei Complementar n. 

109/2001.

As entidades fechadas de previdência complementar, diferentemente das 

abertas (tema alheio aos autos), disponibilizam os planos de benefícios de 

natureza previdenciária apenas aos empregados de uma empresa ou grupo de 

empresas aos quais os empregados estão atrelados, sem se confundir, contudo, 

com relação laboral.

Nos fundos de previdência privada fechada ou fundos de pensão, a 

rentabilidade e o superávit revertem integralmente ao plano de previdência (§ 

1º art. 35 Lei Complementar n. 109/2001) oferecidos por empresas públicas 

ou privadas, e fiscalizados pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC, autarquia vinculada ao Ministério da Previdência 

Social. Sua contratação é facultativa, visando a constituição de reservas que 

garantam benefício de caráter previdenciário (art. 2º da LC n. 109/2001), 

consoante previsto em estatutos, regulamentos e planos de benefícios das 

entidades previdenciárias.

Como se percebe, o aporte é desvinculado do contrato de trabalho do 

participante (REsp n. 1.207.071/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Segunda Seção, julgado em DJe 8.8.2012), e por tal motivo não integra a 

remuneração do participante (art. 202, § 2º, da CF/1988). Consigne-se que 

a Lei n. 10.243/2001 incluiu o inciso VI no § 2º do art. 458 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) que afasta do conceito de salário o instituto da previdência 

privada.

 Assim, o sistema da previdência complementar se insere, por analogia, na 

exceção posta no art. 1.659, VII, do Código Civil de 2002, cuja fi nalidade é similar 

àqueles institutos em sua maioria em pleno desuso.
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Cita-se, quanto ao ponto, abalizada doutrina:

(...) A chamada previdência privada garante ao segurado determinada renda, a 

seu favor, após atingir certa idade, ou aos benefi ciários indicados, que receberão 

o valor depois de sua morte. Questiona-se se esta modalidade de investimento 

é algo de partilha. Sua comunicabilidade ou não está ligada à identifi cação de 

sua natureza jurídica. Caso seja reconhecida como pecúlio, é bem particular e 

não assegura direito à meação (...). (Maria Berenice Dias, Manual de Direito das 

Famílias, Editora RT, 10ª Edição, págs. 347-348 - grifou-se)

Por sua vez, não faria sentido possibilitar a partilha do benefício, visto 

que o princípio nuclear da previdência complementar fechada é justamente o 

equilíbrio fi nanceiro e atuarial.

Aliás, ressalta-se que tal verba não pode sequer ser levantada ou resgatada 

ao bel prazer do participante, que deve perder o vínculo empregatício com a 

patrocinadora ou completar os requisitos para tanto, sob pena de violação de 

normas previdenciárias e estatutárias.

E, apenas a título de argumentação, admitir a possibilidade de resgate 

antecipado de renda capitalizada, em desfavor de uma massa de participantes e 

benefi ciários de um fundo, signifi caria lesionar terceiros de boa-fé que assinaram 

previamente o contrato sem tal previsão.

Ademais, não se pode negar que o equilíbrio atuarial, preceito elementar 

e inerente ao sistema previdenciário, é permeado de cálculos extremamente 

complexos, que consideram para a saúde financeira da entidade, inúmeras 

variáveis, tais como a expectativa de vida, o número de participantes, o nível de 

remuneração atual e o percentual de substituição do benefício complementar. 

Acrescer o regime de casamento ao cálculo desequilibraria o sistema como um 

todo, criando a exigência de que os regulamentos e estatutos das entidades 

previdenciárias passassem a considerar o regime de bens de união estável ou 

casamento dos participantes no cálculo atuarial, o que não faz o menor sentido 

por não se estar tratando de uma verba tipicamente trabalhista, mas, sim, de 

pensão, cuja natureza é distinta.

Por outro lado, eventuais mudanças na forma de cálculo que possam 

comprometer o equilíbrio fi nanceiro e atuarial devem ser evitadas por desafi ar 

ampla comprovação da sua indispensabilidade, à luz do ato jurídico perfeito e da 

segurança jurídica, os quais impõem cautela e discernimento em tais alterações.

Por fi m, ressalta-se que a alegada obrigação de partilha não encontra 

correspondente na aposentadoria pública, benefício pago pelo INSS, que não é 
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incluído, em regra, na meação como “bem”. A verba é incomunicável e pessoal 

porque versa acerca de direito que tem por objeto interesses personalíssimos.

Há, portanto, manifesta incomunicabilidade dos fundos de previdência privada 

fechada.

(iii) do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Acompanho integralmente o voto do 

Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.513.190-DF (2014/0234751-2)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio

Advogados: Jaciara Valadares Gertrudes - DF008826

Fabrízio Morelo Teixeira e outro(s) - DF017352

Recorrido: Banco de Brasília S/A - BRB

Advogados: Dagoberto Faria Gomes - DF017708

Gabriela Victor Tavares Mendes e outro(s) - DF025803

Recorrido: BGM Veiculos e Representacoes Ltda

Advogado: Defensoria Pública do Distrito Federal

EMENTA

Recurso especial. Civil e Processo Civil. 1. Contrato de compra 

e venda de veículo. Tradição. Mero inadimplemento contratual. 

Anulação de negócio jurídico. Inviável. 2. Financiamento com 

alienação fi duciária em garantia. Oposição. Aquisição de propriedade. 
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Bem objeto da garantia. Concretização do negócio em relação ao 

consumidor contratante. Imprescindibilidade. Inexistência de contrato 

válido. 3. Recurso especial parcialmente provido.

1. Debate-se acerca da titularidade da propriedade de bem móvel 

objeto de dois sucessivos contratos de compra e venda, em que existiu, 

no segundo instrumento, contrato de alienação fi duciária em garantia, 

mas nunca houve tradição do bem.

2. O contrato de compra e venda, de natureza pessoal, não 

se subordina à transferência de domínio do objeto contratado, 

aperfeiçoando-se com o mero concerto de vontades entre as partes 

capazes. Desse modo, a ausência de pagamento e de tradição 

confi guram inadimplemento contratual e não dão causa à anulação do 

negócio jurídico. Precedentes.

3. O contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, 

essencialmente vinculado à sua fi nalidade, concebido e desenhado 

com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito 

em face do risco de inadimplemento.

4. A propriedade fi duciária em garantia, em exceção legal à 

necessidade de tradição do bem, é transmitida com o registro do 

contrato de alienação fi duciária. Para tanto, é imprescindível que 

participe do contrato parte capaz e dotada de pleno domínio sobre o 

bem objeto da garantia.

5. No caso dos autos, a ausência da tradição de bem em contrato de 

compra e venda prévio, impõe o reconhecimento de que o proprietário 

do bem móvel não participou do contrato de alienação fi duciária. Por 

consectário lógico, não houve a constituição da propriedade fi duciária 

em favor da instituição fi nanceira.

6. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso 

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

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

Brasília (DF), 28 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 7.4.2017

RELATÓRIO

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

interposto por Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comércio, com 

fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

Compulsando os autos, verifi ca-se que a recorrente propôs ação anulatória 

de contrato de compra e venda fi rmado com BGM Veículos e Representações 

Ltda.

Em sua petição inicial, sustentou ter alienado dois veículos à empresa 

BGM, condicionando a concretização da tradição à compensação dos cheques 

emitidos em pagamento. Tendo em vista a devolução dos referidos títulos por 

ausência de provisão de fundos, a recorrente afi rmou ter cancelado as notas fi scais 

de venda. A despeito da ausência de tradição, afi rmou ter tomado conhecimento 

de que os referidos automóveis encontravam-se alienados fi duciariamente ao 

BRB e Unibanco em razão de fi nanciamentos a terceiros, que teriam adquirido 

os veículos da recorrida BGM.

Ao fi m, pleiteou a declaração de nulidade do contrato de compra e venda, 

em razão do dolo manifestado na emissão de cheques desprovidos de fundos.

Apresentadas oposições, o BRB e o Unibanco pleitearam a declaração de 

propriedade dos veículos fi nanciados.

Em sentença, o pedido da ação principal foi julgado improcedente, e 

os pedidos formulados nas oposições, procedentes. Assim, reconheceu-se a 

validade dos contratos de compra e venda, o que deu ensejo à interposição da 

apelação provida parcialmente, por maioria, nos termos da seguinte ementa 

(e-STJ, fl . 310-311):

Civil e Processo Civil. Apelação. Anulação de negócio jurídico. Oposição. 

Contrato de compra e venda de veículo. Transferência de bem móvel. Tradição. 

Financiamento com garantia fideijussória. Objeto juridicamente impossível. 

Inadimplemento
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1. A propriedade de bem móvel só se transfere com a tradição do bem. Na 

hipótese dos autos, comprovou que permaneceu na propriedade dos automóveis, 

pois, apesar de ter fi rmado contrato de compra e venda, não houve a tradição dos 

bens.

2. Os contratos de financiamento firmados tiveram por objeto bem 

juridicamente impossível, já que visaram à aquisição de bens de que não era 

proprietário, portanto, nulos de pleno direito. Assim, sem razão os opoentes que 

reivindicam bem que jamais foram proprietários.

3. A declaração de nulidade de negócio jurídico só pode ocorrer quando 

se enquadra nas hipóteses legais. Nesse sentido, a ausência de pagamento 

pela aquisição do bem configura mero inadimplemento contratual, passível 

de rescisão contratual, não se tratando de circunstância apta a caracterizar a 

nulidade do negócio jurídico.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Opostos embargos de divergência pelo BRB, foram eles providos, conforme 

ementa abaixo (e-STJ, fl . 409):

Embargos infringentes. Contrato de compra e venda de veículo. Declaração de 

nulidade da primeira venda. Inadimplemento. Impossibilidade. Segunda venda 

realizada mediante contrato de alienação fi duciária. Ausência da tradição do 

veículo. Validade do contrato de mútuo.

1. O contrato de alienação fi duciária não exige a tradição do bem ao credor 

fi duciário, que vida com a propriedade resolúvel e posse indireta sobre o bem (DL 

n. 911/1969 1º).

2. Com o trânsito em julgado em relação à impossibilidade de se declarar a 

nulidade do primeiro contrato de compra e venda de veículo realizado entre as 

empresas, em razão de devolução dos cheques dados em pagamento, porque 

o inadimplemento não enseja a nulidade do contrato, ficou comprovada a 

transferência da propriedade do veículo.

3. Declarada válida a primeira venda, e tendo em vista que a segunda empresa 

vendedora do veículo não negou a concretização do contrato de alienação 

fi duciária, ainda que não tenha ocorrido a tradição do veículo ao mutuante, a 

propriedade do veículo foi transferida ao credor fi duciário, que pagou por ele.

4. Deu-se provimento aos embargos infringentes do opoente, para manter 

a sentença que declarou a validade do contrato de mútuo, e determinou a 

liberação da verba relativa à venda do veículo ao opoente (credor fi duciário).

O recurso especial alega violação dos arts. 620, 675 e 1.267 do Código 

Civil de 1916, bem como dissídio jurisprudencial, indicando como paradigma 
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o Recurso Especial n. 704.170/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, 

DJ 07.11.2005, p. 305.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que a compra e venda 

de bens móveis, por expressa disposição legal, somente se aperfeiçoaria com 

a tradição do bem, o que, incontroversamente, não houve no caso dos autos. 

Desse modo, inexistindo a transmissão da propriedade em relação à primeira 

operação de venda, realizada entre a recorrente e a empresa BGM Veículos, 

por consequência lógica, não seria possível ter havido o contrato de alienação 

fi duciária, o qual decorreu de novo contrato de compra e venda, entre a BGM e 

terceiros. Assim, conclui que a propriedade não poderia ter sido transferida para 

o banco opoente.

A BGM, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal na 

qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 454-

461), sustentando o não conhecimento do recurso especial por incidência dos 

enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Do mesmo modo, o BRB também trouxe aos autos contrarrazões (e-STJ, 

fl s. 465-471), nas quais sustenta que, eventualmente, superado o conhecimento 

e reconhecida a ausência de tradição, na qualidade de terceiro de boa-fé, o 

reconhecimento de nulidade não poderia alcançá-lo, devendo ser mantido o 

acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

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

defi nir os efeitos da ausência de tradição de bem móvel sobre o correspondente 

contrato de compra e venda, bem como sobre o contrato de alienação fi duciária 

fi rmado em relação de compra e venda subsequente.

De início, convém ressaltar a cumulação de três demandas: i) Jorlan vs. 

BGM; ii) BRB vs. Jorlan e iii) Unibanco vs. Jorlan, todas elas com pedido 

mediato de propriedade dos automóveis, inicialmente, negociados entre Jorlan 

e BGM. Todavia, encontra-se devolvida no presente recurso apenas as lides i) 

Jorlan vs. BGM; e ii) BRB vs. Jorlan, uma vez que os embargos infringentes 

foram opostos exclusivamente pelo BRB, de modo que, para o Unibanco, a lide 

está defi nitivamente julgada, nos termos do acórdão de apelação.
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1. Da pretensão anulatória ( Jorlan vs. BGM)

Os contornos fáticos da lide encontram-se bem delimitados no acórdão 

recorrido que, a despeito de reconhecer a inexistência da tradição dos bens, 

concluiu pela existência e validade plena do contrato de compra e venda, 

negando, por consequência, a pretensão declaratória de nulidade. Com efeito, 

entendeu-se por afastar a alegação de dolo, que não decorreria automaticamente 

da emissão de cheques sem fundos.

Assim, o primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à pretensão de 

nulidade do contrato fi rmado entre BGM e Jorlan, referente à compra e venda 

dos referidos automóveis, sustentada em razão da ausência de tradição e de 

pagamento dos referidos bens. Sobre essa questão, não merece reforma o acórdão 

recorrido, que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte Superior.

De fato, o contrato de compra e venda tem natureza jurídica pessoal, e não 

real, aperfeiçoando-se, portanto, com o mero concerto das vontades contrapostas. 

Desse modo, a transferência da propriedade do bem móvel objeto do contrato, 

a qual, por força de lei, depende inexoravelmente de sua tradição, encontra-se 

adstrita à seara do cumprimento contratual, sem o condão de interferir ou abalar 

os tradicionais planos de existência e validade do ato jurídico.

Nesse sentido:

Recurso especial. Direito Comercial. Títulos de crédito. Ação anulatória de 

duplicatas mercantis. Ausência de entrega das mercadorias. Negócio jurídico 

subjacente desfeito. Irrelevância em relação a endossatários de boa-fé. Duplicata 

aceita. Pedido reconvencional julgado procedente. Recurso especial parcialmente 

conhecido e, na extensão, provido.

1. A causalidade da duplicata reside apenas na sua origem, mercê do fato 

de somente poder ser emitida para a documentação de crédito nascido de 

venda mercantil ou de prestação de serviços. Porém, a duplicata mercantil é 

título de crédito, na sua generalidade, como qualquer outro, estando sujeita às 

regras de direito cambial, nos termos do art. 25 da Lei n. 5.474/1968, ressaindo 

daí, notadamente, os princípios da cartularidade, abstração, autonomia das 

obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-

fé.

2. A compra e venda é contrato de natureza consensual, de sorte que a 

entrega do bem vendido não se relaciona com a esfera de existência do negócio 

jurídico, mas tão somente com o seu adimplemento. Vale dizer, o que dá lastro à 

duplicata de compra e venda mercantil, como título de crédito apto à circulação, 

é apenas a existência do negócio jurídico subjacente, e não o seu adimplemento.
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3. Com efeito, a ausência de entrega da mercadoria não vicia a duplicata no 

que diz respeito a sua existência regular, de sorte que, uma vez aceita, o sacado 

(aceitante) vincula-se ao título como devedor principal e a ausência de entrega da 

mercadoria somente pode ser oponível ao sacador, como exceção pessoal, mas 

não a endossatários de boa-fé. Há de ser ressalvado, no caso, apenas o direito de 

regresso da autora-reconvinda (aceitante), em face da ré (endossante), diante do 

desfazimento do negócio jurídico subjacente.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(REsp 261.170/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

04.08.2009, DJe 17.08.2009)

Portanto, deve-se manter o acórdão recorrido no que tange ao julgamento 

da ação principal, em razão da incidência do enunciado n. 83/STJ.

2. Da atribuição de domínio ( Jorlan vs. BRB)

Todavia, como consignado, à demanda principal acresceu-se o debate acerca 

da propriedade dos bens, em razão das oposições ofertadas pelos bancos BRB e 

Unibanco. Nesse ponto, o acórdão recorrido assentou-se no fundamento de que, 

no contrato de alienação fi duciária, a transferência de propriedade independe da 

tradição do bem móvel, concluindo por declarar legítimo proprietário do bem o 

BRB, conforme julgamento dos embargos de divergência.

Esse fundamento deita raízes sob a previsão legal disposta no art. 66 da 

Lei n. 4.728/1965, que, a partir da edição do Decreto-Lei n. 911/1969, passou 

a prever, expressamente, a dispensa da tradição para fi ns de transferência da 

propriedade resolúvel em favor do credor fi duciário.

Art. 66. A alienação fi duciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel 

e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva 

do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário 

com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a 

lei civil e penal.

A questão dos autos, todavia, não parece ser esclarecida à luz do referido 

diploma legal e das regras atinentes exclusivamente ao instituto da propriedade 

fi duciária. Isso porque o referido instituto foi concebido e desenhado com o 

nítido intuito de atender às necessidade de proteção ao crédito não tutelados 

satisfatoriamente pelas garantias reais existentes, em decorrência da necessidade 

de interveniência do Poder Judiciário na realização dessas garantias. Sobre esse 

instituto, tive a oportunidade de examinar sua teleologia em recente acórdão 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

700

desta Terceira Turma assim ementado (REsp n. 1.549.529/SP, de minha 

relatoria, Terceira Turma, DJe 28.10.2016):

Esse movimento de facilitar a realização de sua finalidade garantidora do 

crédito, reduzindo a excessiva intervenção judiciária nas relações privadas, 

culminou no ressurgimento nos ordenamentos jurídicos do civil law de fi guras 

que em muito se aproximam da fi dúcia do direito romano e, ao mesmo tempo, 

incorporam nuances do trust anglo-saxão, embora a propriedade fiduciária 

brasileira ainda não possa ser identifi cada com nenhum desses antepassados.

Por meio da alienação fi duciária em garantia (espécie contratual), se constitui 

uma “nova modalidade de domínio utilizado para fins de garantia”, como 

bem acentua a lição de Moreira Alves (ALVES, J.C.M. Da alienação fiduciária 

em garantia. São Paulo: Saraiva, 1973, p. 41). De fato, o elemento essencial da 

propriedade fiduciária é a indissociável vinculação do bem com a finalidade 

de sua constituição, característica explicitamente incluída na defi nição legal da 

alienação fi duciária de bem imóvel, prevista no art. 22 da Lei n. 9.514/1997:

............................................................................................................................................................. 

Noutros termos, ainda que não se trate de uma cisão do direito de propriedade 

(propriedade formal versus propriedade substancial), a exemplo do que ocorre 

no trust, a legislação brasileira tem caminhado no sentido notório de se criar 

um patrimônio de afetação destinado à realização de um escopo declarado no 

contrato de alienação fi duciária e cuja tutela é reconhecida pela legislação pátria.

Nessa trilha, importa sublinhar o óbvio: a propriedade fiduciária é 

constituída com a fi nalidade exclusiva de garantir o adimplemento da dívida. 

Trata-se, assim, de um eficiente redutor de risco de inadimplemento para a 

instituição fi nanceira, na medida em que viabiliza a rápida execução de sua 

garantia na hipótese de mora do devedor contratante. Contudo, para sua 

existência, mantém-se hígida a imprescindibilidade de que o proprietário do 

bem participe do negócio jurídico que constitui a propriedade fi duciária em 

garantia.

Nesse sentido, enfatiza Maria Helena Diniz (Tratado teórico e prático dos 

contratos, v. 5, 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 90) que, além da capacidade 

genérica para prática de atos da vida civil, é imprescindível a capacidade de 

disposição, exigindo-se do alienante contratante o pleno domínio do bem objeto 

da garantia.

Aqui centra-se o ponto nevrálgico da presente demanda: diante da 

inexistência de tradição do bem da Jorlan para a BGM, ainda que existente 

e válido o contrato de compra e venda fi rmado entre ambas, não houve a 
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transferência da propriedade do bem móvel; de modo que a proprietária do 

bem submetido ao contrato de propriedade fi duciária em garantia, a recorrente 

Jorlan, não participou de sua formação, não anuiu com a constituição da 

garantia, tampouco transferiu a propriedade do bem, seja ao credor fi duciário, 

seja ao devedor do fi nanciamento.

Não se olvida a praxe comercial pela qual circulam as mercadorias 

independentemente de sua tradição, fato reconhecido pelo sistema jurídico 

brasileiro. Com efeito, a título de exemplo, a Lei Ferrari (Lei n. 6.729/1979) 

reconhece expressamente a existência de compra e venda em que a propriedade 

do automóvel é transferida à concessionária por meio do mero faturamento do 

veículo pela concedente. Nesse cenário, há quem defenda que a transmissão da 

propriedade em contratos de compra e venda mercantil independe da tradição 

do bem.

Porém, além de, na hipótese dos autos, se debater o contrato de compra 

e venda fi nal (relação consumidor-agência), deve-se notar que mesmo entre os 

que advogam a transferência de propriedade das mercadorias sem tradição, é 

reconhecida a suspensão de seus efeitos jurídicos, subordinados à implementação 

da tradição ao fi nal da cadeia como condição suspensiva. Desse modo, somente 

a tradição ao adquirente fi nal consolidará a cadeia de transações anteriores. Essa 

conclusão parece se alinhar à lição do saudoso Caio Mario S. Pereira, lembrado 

na obra citada de Maria Helena Diniz:

Aquele que ainda não for proprietário poderá constituir a alienação fi duciária 

em garantida, desde que venha a adquirir o bem posteriormente, hipótese 

em que os efeitos da aquisição do domínio retroagirão à data do contrato, 

considerando-se a propriedade do fi duciário transmitida apenas no momento em 

que se dá a aquisição da coisa pelo devedor.

Com efeito, a hipótese dos autos confi gura manifesta venda a non domino, 

uma vez que os consumidores jamais alcançaram o adimplemento do contrato de 

compra e venda com a agência BGM. O acórdão recorrido reconhece, de forma 

absoluta, que os veículos sempre estiveram sob a posse da Jorlan, que somente 

os alienou com a autorização judicial requerida no bojo destes autos. Destarte, 

a propriedade não se transferiu ao devedor do contrato de fi nanciamento, o que 

inviabiliza, por consequência, a constituição da propriedade fi duciária em favor 

das instituições fi nanceiras.

Ademais, ressalta-se que o contrato de alienação fi duciária é um contrato 

típico, essencialmente vinculado à sua fi nalidade, o que, in casu, corresponde 
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à aquisição de veículo novo pelos consumidores - clientes das instituições 

financeiras. Essa finalidade, apesar da alegada disponibilização do capital 

contratado à agência BGM, jamais se concretizou em benefício dos respectivos 

clientes.

Dessa forma, não se está diante de um debate quanto ao mero 

inadimplemento do financiamento, mas de um prejuízo a ser suportado 

justamente por aquele que pagou mal, porque pagou a quem não era proprietário 

e não se cercou das diligências normais exigíveis, tais como o acompanhamento 

da chegada ou da entrega do veículo a seu cliente. Esse risco, que visivelmente 

não se insere no risco de inadimplemento, não é alcançado pela propriedade 

fi duciária em garantia, que sequer se aperfeiçoou no caso concreto.

Com esses fundamentos, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial 

provimento, reformando o acórdão recorrido e julgando improcedente a 

oposição do BRB.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.535.888-MG (2015/0130964-4)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Banco Cooperativo do Brasil S/A

Advogados: José Anchieta da Silva e outro(s) - MG023405

José Perdiz de Jesus e outro(s) - DF010011

Roberto Ker Elias e outro(s) - MG066241

Rodrigo Neiva Pinheiro - DF018251

Alex Rafael Hoffl  ing e outro(s) - DF014999

Renata Dantas Gaia - MG104160

Vitor Perdiz de Jesus Borba e outro(s) - DF031770

Recorrente: Central das Cooperativas de Economia e Credito do Estado 

de Minas Gerais Ltda. - SICOOB Central CECREMGE

Advogados: Paulo Roberto Cardoso Braga - MG051821

Marcos Lopes da Silva e outro(s) - MG068293

Recorrido: Marcus Antonio Neves
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Recorrido: Dorvalina Beatriz da Silva

Recorrido: Suely de Fatima Marques Rocha

Recorrido: Marcus Antonio Moreira

Recorrido: Carlos Vanil de Rezende

Recorrido: Joao Delfi no de Resende

Recorrido: Maria Chaves de Resende

Recorrido: Antonio Carlos Marques

Recorrido: Edna Maria Neves

Recorrido: Tereza da Gloria Martins Silva

Recorrido: Jose Maria da Silva - ME

Recorrido: Geraldo Valtencir Miranda

Recorrido: Leonardo Jose de Carvalho

Recorrido: Maria Benedita do Nascimento

Recorrido: Joaquim Sebastiao Velozo

Recorrido: Elpidio Francisco Vieira

Recorrido: Evaristo Pedro do Nascimento

Recorrido: Maria Araci do Nascimento

Recorrido: Antonio Joel de Almeida

Recorrido: Luiz Pereira de Novaes

Recorrido: Antonia de Lourdes Vieira Silva

Recorrido: Luiza Helena Carvalho de Oliveira

Recorrido: Adao Carvalho de Oliveira

Recorrido: Benedito Aquiles Alves

Recorrido: Rosalina Miranda Vitoria

Recorrido: Joao Batista Vitoria

Recorrido: Jose Arlindo Miranda

Recorrido: Fatima Helena da Fonseca Miranda

Recorrido: Carlos Calcim Campos

Recorrido: Luiz Marques de Oliveira

Recorrido: Sebastiao Aguiar Faria

Recorrido: Claudio Jose de Almeida

Recorrido: Olimpio Marciano da Cunha

Recorrido: Mauro Jose Neves

Recorrido: Jose Th eodoro Neves

Recorrido: Valdelena Aguiar de Faria Neves - Microempresa
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Recorrido: Ronaldo Carvalho de Oliveira

Recorrido: Rita de Cassia Delgado

Recorrido: Maria Lucia Neves Borges

Recorrido: Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora

Repr. por: Domingos Th eodoro de Lacerda

Recorrido: Emerson Alves Lacerda

Recorrido: Roseli Braz Maia

Recorrido: Joaquim Jose de Oliveira

Recorrido: Alexsandro Elias da Cunha

Recorrido: Sebastiao Valtencir de Souza

Recorrido: Roberto Carlos Ribeiro

Recorrido: Jose Geraldo de Almeida

Recorrido: Sebastiao Andrade

Recorrido: Ana Maria da Silva

Recorrido: Sebastiao Dimas Alves

Recorrido: Sergio Rodrigues de Almeida

Recorrido: Jose Landim da Silva

Recorrido: Joao Ferreira Fernandes

Recorrido: Eliane Francisca Namorato Fontoura

Recorrido: Renato Landim da Silva

Recorrido: Francisca Landim

Recorrido: Vicente Balieiro de Almeida

Recorrido: Antonio Valtencir Moreira

Recorrido: Jose Sebastiao da Silva

Recorrido: Claudio Sebastiao da Fonseca

Recorrido: Wallace Andrade Silva

Recorrido: Heloisa Helena de Almeida

Recorrido: Maria das Dores de Almeida

Recorrido: Maria Rosa do Carmo Alves

Recorrido: Sergio Luis Machado

Recorrido: Valdemar Rodrigues de Almeida

Recorrido: Jair Honorio de Miranda

Recorrido: Th erezinha de Jesus Miranda

Advogados: Francisco de Assis Belgo - MG062793B

Antenor Lamha Rocha e outro(s) - MG133694
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EMENTA

Processual Civil e Consumidor. Sistema nacional de cooperativas 

de crédito. Responsabilidade das cooperativas centrais e dos bancos 

cooperativos. Independência e autonomia. Ausência de previsão de 

responsabilidade solidária. Responsabilidade conforme atribuições 

legais e regulamentares. Teoria da aparência. Inaplicável. Mero 

cumprimento de dever normativo. Teoria da causalidade adequada. 

Ausência de relação. Cadeia de serviço. Não composição.

1. Ação ajuizada em 22.07.2002. Recursos especiais interpostos 

em 02.07.2014 e 16.07.2014. Atribuídos a este Gabinete 25.08.2016.

2. O sistema cooperativo de crédito tem como maior fi nalidade 

permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações 

financeiras no âmbito de uma cooperativa, a fim de beneficiar 

seus associados. Ao longo de sua evolução normativa, privilegia-

se a independência e autonomia de cada um de seus três níveis 

(cooperativas singulares, centrais e confederações), incluindo os 

bancos cooperativos.

3. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas 

centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, 

supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial 

o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua 

atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de 

substituir a administração da cooperativa de crédito singular que 

apresenta problemas de gestão.

4. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de 

crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os 

diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais 

responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos 

devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e 

regulamentares.

5. Na controvérsia em julgamento, a cooperativa central 

adotou todas as providências cabíveis, sendo impossível atribuir-lhe 

responsabilidade pela insolvência da cooperativa singular.

6. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e 

cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas 
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com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo 

funciona de molde a preservar a autonomia e independência – 

e consequente responsabilidade – de cada um dos órgãos que o 

compõem. Precedentes.

7. A obrigação do recorrente BANCOOB de fazer constar, 

por força normativa, sua logomarca nos cheques fornecidos pela 

cooperativa singular de crédito CREDITEC, afasta aplicação da 

teoria da aparência para sua responsabilização.

8. No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria 

da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há 

responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver 

defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor.

9. Na hipótese sob julgamento, nenhuma das causas da insolvência 

da cooperativa singular pode ser atribuída ao recorrente BANCOOB, 

o qual atuava como simples prestador de serviços do sistema de 

crédito cooperativo, nos termos da regulamentação das autoridades 

competentes.

10. Não há como reconhecer a responsabilidade solidária prevista 

nos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois o recorrente 

BANCOOB não forma a cadeia de fornecimento do serviço em 

discussão na controvérsia em julgamento.

11. Recursos especiais conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento a ambos 

os recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. 

Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro 

votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva. Dr. José Perdiz de Jesus, pelo Banco Cooperativo 

do Brasil S/A. Dr. Marcos Lopes da Silva, pela Central das Cooperativas de 

Economia e Credito do Estado de Minas Gerais Ltda. - SICOOB Central 

CECREMGE.
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Brasília (DF), 16 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 26.5.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuidam-se de recursos especiais 

interpostos por Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB e Central das 

Cooperativas de Crédito do Estado de Minas Gerais Ltda. – SICOOB Central 

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

contra acórdão do TJ/MG.

Ação: de indenização de danos morais e materiais, ajuizada por Marcus 

Antônio Neves e Outros, em face das recorrentes e da CREDITEC – Cooperativa 

de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecções de Três Corações Ltda., 

Clademir Raimundo da Costa, Iuri Natividade Mansur, e Elias Naback, em que 

pleiteiam a devolução dos valores depositados junto à cooperativa recorrente 

quando ocorreu sua liquidação ordinária.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a 

CREDITEC à devolução dos valores depositados pelos recorridos, mas acolheu 

a preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir o processo, sem resolução de 

mérito, em relação às recorrentes.

Acórdão: em apelação interposta pelos recorridos, deu parcial provimento 

ao recurso para incluir as recorrentes no polo passivo, em julgamento assim 

ementado:

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização. Ilegitimidade passiva do BANCOOB 

e CECREMGE acolhida na r. sentença. Relação entre a cooperativa CREDITEC e seus 

associados. Eo bancobou CECREMGE. Sentença mantida. Recijrso improvido. Tendo 

os autores se associado livremente à Creditec, cabe a esta a responsabilidade pela 

restituição dos valores por ela captado de seus associados, não se evidenciando a 

existência de relação jurídica dos autores com o Bancoob e a cooperativa central, 

Cecremge, capaz de imputar a estes a responsabilidade para responder por 

valores depositados perante a Creditec. V.v. Os apelados são partes legítimas para 

o presente processo, não podendo se eximir da responsabilidade, a despeito de 

não estar diretamente envolvidos na relação estabelecida entre os apelantes e a 

Creditec, por se encaixar esta no conceito de fornecedor delineado pelo CDC. (fl . 

197 e-STJ)
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Embargos de declaração: opostos pelo recorrente BANCOOB, foram 

rejeitados pelo TJ/MG.

Embargos infringentes: interpostos pelas recorrentes, foram rejeitados pelo 

TJ/MG.

Embargos de declaração: opostos por ambas as recorrentes, foram 

parcialmente acolhidos pelo TJ/MG para corrigir erro material no julgamento, 

mas manteve a legitimidade passiva das recorrentes.

Recurso especial de BANCOOB: alega violação ao art. 265 do CC/2002, 

art. 267, VI, do CPC/1973, arts. 4º, 6º, 7º, 79 e 92, I, da Lei n. 5.764/1971, ao 

art. 1º da Lei Complementar n. 130/2009, e aos arts. 4º, VIII, 10, IX, da Lei n. 

4.594/1964. Sustenta a existência de dissídio jurisprudencial.

Recurso especial de CECREMGE: alega ofensa aos arts. 3º, 4º, 79, parágrafo 

único, da Lei n. 5.764/1971, ao art. 3º do CDC, e ao art. 265 do CC/2002. 

Sustenta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Admissibilidade: ambos os recursos especiais foram admitidos pelo TJ/MG.

Relatados os fatos, decide-se.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal reside na 

defi nição das responsabilidades, no bojo do sistema cooperativo de crédito, das 

entidades denominadas cooperativas centrais, bem como do banco cooperativo, 

em razão de valores depositados junto à cooperativa singular que não foram 

restituídos a seus titulares após sua liquidação ordinária.

Para o correto deslinde deste julgamento, deve-se discutir: (i) a composição 

do sistema de crédito cooperativo e das características das sociedades 

cooperativas; e (ii) as atribuições e responsabilidades das cooperativas centrais e 

dos bancos cooperativos.

I – Das Sociedades Cooperativas

De inspiração alemã e italiana, as primeiras cooperativas de crédito 

brasileiras surgiram na década de vinte no Estado do Rio Grande do Sul. Após 

as regulamentações iniciais, atualmente está em vigor a Lei n. 5.764/1971, que 

defi ne a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das 

sociedades cooperativas. Nesta lei e nas resoluções do Conselho Monetário 
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Nacional estão as bases jurídicas para execução das atividades das cooperativas 

de crédito no Brasil.

As cooperativas têm por objetivo a melhoria das condições econômicas 

da comunidade, por meio da criação de uma sociedade de interesse comum, 

destinada a prestar serviços aos seus associados afastando os intermediários.

Por sua vez, o Sistema Cooperativo de Crédito tem como maior fi nalidade 

permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações fi nanceiras 

no âmbito de uma cooperativa, a fi m de benefi ciar seus associados.

Sobre esse aspecto, Pontes de Miranda (Tratado de direito privado. Rio 

de Janeiro: Bardoi, 1964, Tomo 49. p. 429.) afi rma que que a cooperativa “é 

sociedade em que a pessoa do sócio passa à frente do elemento econômico e as 

consequências da pessoalidade da participação são profundos, a ponto de torná-

las espécie de sociedade”.

Muito se discutiu sobre a autonomia do direito cooperativo, em razão de 

suas regras específi cas que as colocam sempre a meio caminho das categorias 

jurídicas tradicionais. Isso deve ser levado em consideração para o correto 

deslinde da controvérsia em julgamento. Como manifestado em outra 

oportunidade:

Percebe-se, portanto, que a autonomia do Direito Cooperativo decorre 

intrinsecamente de sua própria peculiaridade como sistema diacrônico, que busca 

sua identidade ao longo de sua evolução. Apresenta-se, ademais, como sistema 

reformista, que pretende atingir, como valores máximos, a solidariedade e a ajuda 

mútua, aspirando, como principal objetivo de ordem fi losófi ca, o aperfeiçoamento 

moral do homem, na mais elevada acepção ética. (Nancy Andrighi. A autonomia 

do direito cooperativo. In: KRUGER, G. (Org.) Cooperativismo e o novo Código 

Civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003).

De fato, como norte interpretativo, deve-se ter em mente que, apesar de 

também comporem o sistema fi nanceiro nacional, as cooperativas de crédito 

não devem ser tratadas simplesmente como se bancos fossem. Como será 

demonstrado, as assimetrias entre cooperativas de crédito e bancos são muitas 

e, dessa forma, suas especifi cidades devem ser levadas em consideração no 

momento do julgamento. Como comentado oportunamente, “a relação jurídica 

que se opera no âmbito cooperativo recebe tratamento singular, totalmente 

distinto daquele que se dá às instituições fi nanceiras, tanto no que concerne ao 

objetivo social, quanto na normatização jurídico-tributária dada pelo legislador” 

(Nancy Andrighi. A autonomia do direito cooperativo. Op. cit.).
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Quanto a sua constituição, o art. 3º da Lei n. 5.764/1971 dispõe que 

“celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 

econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”.

Ao mencionar um contrato de sociedade cooperativa, sob a perspectiva da 

legislação civil, resta patente que se tratam de sociedades, e não de associações, 

pois estas não admitem a existência de fi nalidade econômica, nos termos do art. 

53 do CC/2002.

Segundo o art. 4º da Lei n. 5.764/1971, aplicável inteiramente às 

cooperativas de crédito, estas são “sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para 

prestar serviços aos associados” que devem apresentar as seguintes características:

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 

impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;

III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 

facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim 

for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à 

sociedade;

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 

confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de 

crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado 

no número de associados e não no capital;

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações 

realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica 

Educacional e Social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, 

aos empregados da cooperativa;

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 

controle, operações e prestação de serviços.

Essa mesma legislação dispõe sobre a estrutura do sistema cooperativo de 

crédito, que assume uma forma hierárquica e dividida em três graus diferentes, 
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entre (i) as cooperativas singulares, (ii) cooperativas centrais ou federação de 

cooperativas e (iii) confederações de cooperativas.

Nessa estrutura, as funções das diferentes categorias de cooperativas podem 

ser assim esclarecidas:

(i) Cooperativas singulares são destinadas a prestar serviços diretamente aos 

associados. Nos termos do art. 6º, I, da Lei n. 5.764/1971, devem ser formadas 

por, no mínimo, 20 (vinte) pessoas naturais (a admissão de pessoas jurídicas é 

excepcional);

(ii) Cooperativas centrais e federações de cooperativas formadas por, no 

mínimo, 3 (três) cooperativas singulares e que objetivam organizar, em comum e 

em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das fi liadas, 

integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização 

recíproca dos serviços, nos termos do art. 6º, II, da Lei n. 5.764/1971; e

(iii) Confederação de cooperativas que são constituídas por, no mínimo, 

3 (três) centrais e federações de cooperativas e que têm por objetivo 

orientar e coordenar as atividades das fi liadas, nos casos em que o vulto dos 

empreendimentos transcenderem o âmbito de capacidade ou conveniência 

de atuação das centrais ou federações, nos termos do art. 6º, III, da Lei n. 

5.764/1971.

Apesar da estrutura hierárquica, conforme previsto no art. 7º da Lei 

n. 5.764/1971, apenas às cooperativas singulares é permitida a prestação de 

serviços a seus associados.

II – Das Cooperativas de Crédito

Ressalte-se que as cooperativas de crédito são, dessa forma, cooperativas 

formadas para a prestação de serviços fi nanceiros, nos termos da regulação 

vigente. Seu principal objetivo é eliminar o intermediário – instituição fi nanceira 

– entre a captação de recursos e seu investimento na concessão de empréstimos.

Para uma defi nição doutrinária, as cooperativas de crédito são:

Organizações que têm por escopo desenvolver a chamada mutualidade. No 

setor creditício, sua fi nalidade consiste em propiciar empréstimos a juros módicos 

a seus associados, estando subordinados, na parte normativa, ao Conselho 

Monetário Nacional e, na parte executiva, ao Banco Central. (Nelson Abrão. 

Direito Bancário. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 32)
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Na doutrina especializada, podem ser encontradas outras defi nições para 

esse tipo de sociedade:

Cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, constituídas com o 

objetivo de prestar serviços financeiros aos seus associados, na forma de 

ajuda mútua, baseada em valores como igualdade, eqüidade, solidariedade, 

democracia e responsabilidade social. Além de prestação de serviços comuns, 

visam diminuir desigualdades sociais, facilitar o acesso aos serviços fi nanceiros, 

difundir o espírito de cooperação e estimular a união de todos em prol do bem-

estar comum. (Alcenor Pagnussatt. Guia do cooperativismo de crédito. Porto 

Alegre: Sagra Luzzatto, 2004. p. 13)

A cooperativa de crédito é um instrumental econômico que diligencia em 

desenvolver entre os seus participantes uma abordagem de efi ciência empresarial 

na operação de suas respectivas realizações. (John T. Croteau. A economia das 

cooperativas de crédito. São Paulo: Atlas, 1968)

Neste ponto, cumpre diferenciar as cooperativas de crédito dos bancos. Em 

uma primeira análise, a principal diferença é a ausência de fi nalidade lucrativa 

das cooperativas, o que é presente nas instituições fi nanceiras tradicionais. 

Além dessa, muitas outras distinções podem ser apontadas, como se verifi ca 

abaixo:

a) Quanto ao tipo de sociedade: os bancos são sociedades de capital, 

onde o poder é exercido na proporção do número de ações, enquanto que as 

cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, onde o voto tem peso igual 

para todos (uma pessoa, um voto);

b) quanto às deliberações: nos bancos as deliberações são concentradas, já nas 

cooperativas de crédito as decisões são compartilhadas entre muitos;

c) administração: nos bancos, o administrador é um terceiro (homem 

do mercado), já nas cooperativas de crédito o administrador é do meio 

(cooperativado);

d) quanto ao usuário: nos bancos, o usuário das operações é mero cliente e não 

exerce qualquer infl uência na defi nição do preço dos produtos; enquanto que nas 

cooperativas de crédito o usuário é o próprio dono (cooperativado) e, toda a 

política operacional é decidida pelos próprios usuários/donos (cooperativados);

e) quanto à distinção: os bancos podem tratar distintamente cada usuário, 

benefi ciando grandes correntistas e investidores, oferecendo taxas de juros e 

prestação de serviços mais barata; já nas cooperativas de crédito os associados 

não podem ser distinguidos: o que vale para um, vale para todos (Art. 37 da Lei n. 

5.764/1971);
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f ) propósitos: os bancos têm propósitos mercantis, já nas cooperativas de 

crédito a mercancia não é cogitada (Art. 79, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971);

g) atendimento: os bancos atendem em massa, priorizando ademais, o 

auto-serviço/a automação; já as cooperativas de crédito visam o atendimento 

personalizado/individual, com o apoio da informática;

h) resultados: os bancos visam o lucro por excelência, o resultado é de poucos 

(acionistas), enquanto que nas cooperativas o lucro está fora do seu objeto social 

(Art. 3 da Lei n. 5.764/1971) e o excedente (sobras) é distribuído entre todos 

(usuários), na proporção das operações individuais, reduzindo ainda mais o preço 

fi nal pago pelos cooperativados;

i) no plano societário: os bancos são regulados pela Lei n. 6.404/1976 – Lei das 

Sociedades Anônimas, enquanto que as cooperativas de crédito são reguladas 

pela Lei n. 5.764/1971 - Lei Cooperativista. (Ênio MEINEN et al. Aspectos jurídicos 

do cooperativismo. Porto Alegre: Sagra Luzatto, 2002, p. 16-17).

No âmbito da regulamentação, o Conselho Monetário Nacional (CMN), 

por meio da Resolução 1.914/92, defi niu as características principais de uma 

cooperativa de crédito, criando duas categorias diferentes, a de economia e 

crédito mútuo e a de crédito rural. Veja-se como dispôs o regulamento do 

CMN:

Art. 2º (...) I – cooperativas de economia e crédito mútuo: Quadro social 

formado por pessoas físicas que exerçam determinada profi ssão ou atividades 

comuns, ou estejam vinculadas a determinada entidade e, excepcionalmente, por 

pessoas jurídicas que, na forma da Lei, se conceituem como micro ou pequena 

empresa que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas 

das pessoas físicas, ou, ainda, aquelas sem fi ns lucrativos, cujos sócios integrem, 

obrigatoriamente, o quadro de cooperados;

II – cooperativas de crédito rural: quadro social formado por pessoas físicas 

que, de forma efetiva e preponderante, desenvolvam, na área de atuação da 

cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas, ou se dediquem a 

operações de captura e transformação do pescado e, excepcionalmente, por 

pessoas jurídicas que exerçam exclusivamente as mesmas atividades.

Atualmente, referente à operação das cooperativas de crédito está em vigor 

a Resolução 4.434/2015 do CMN, que não traz uma defi nição exata desse tipo 

de sociedade, mas regulamenta suas atividades exaustivamente, substituindo 

uma série de outras resoluções editadas pela mesma autoridade monetária.

Apesar da restrição das atividades no início, atualmente as cooperativas de 

crédito podem:
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I – Na captação: (a) captar depósitos de associados, sem emissão de 

certificado; (b) obter empréstimo ou repasses de instituições financeiras 

nacionais ou estrangeiras; e (c) receber recursos oriundos de fundos ofi ciais, e 

recursos, em caráter eventual, isentos de remuneração, ou a taxas favorecidas, de 

qualquer entidade na forma de doações, empréstimos ou repasses.

II – Nos empréstimos: (a) conceder créditos e prestar garantias, inclusive em 

operações realizadas ao amparo da regulamentação do crédito rural em favor 

de produtos rurais, somente a associados; e (b) aplicar recursos no mercado 

fi nanceiro, inclusive em depósitos a vista e a prazo com ou sem emissão de 

certifi cado, observadas eventuais restrições legais e regulamentares específi cas de 

cada aplicação.

III – Nos serviços: (a) prestar serviços de cobrança, de custódia, de 

recebimentos e pagamentos por conta de terceiros sob convênio com instituições 

públicas e privadas; e (b) prestar serviços de correspondente no País, nos termos 

da regulamentação em vigor.

III - Das Cooperativas Centrais

Nos arts. 32 e seguintes da Resolução 4.434/2015 do CMN, estão dispostas 

regras quanto às atribuições especiais da cooperativa central de crédito, a qual 

deve possuir mecanismos e dispositivos para a prevenção e a correção de possíveis 

ilícitos, bem como de situações de risco para a solidez das cooperativas singulares a ela 

fi liadas.

Complementando essa obrigação, o art. 35 da citada resolução dispõe 

claramente que, em relação às cooperativas singulares fi liadas, as cooperativas 

centrais devem se ocupar de: (i) supervisionar seu funcionamento, em especial 

o cumprimento das normas do sistema de crédito cooperativo; (ii) adotar 

medidas para assegurar o cumprimento das mencionadas normas; (iii) promover 

a formação e a capacitação técnica dos membros das cooperativas singulares e 

centrais; e (iv) recomendar medidas visando ao restabelecimento da normalidade 

do funcionamento.

Tais obrigações já eram previstas desde a Resolução 2.771/2000 do 

CMN, vigente à época em que ocorreu a liquidação ordinária da CREDITEC 

(cooperativa singular). Nesse sentido, o art. 3º da Resolução 2.771/2000 do 

CMN dispunha o quanto segue:
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Art. 3º As cooperativas centrais de crédito devem prever, em seus estatutos e 

normas operacionais, dispositivos que possibilitem prevenir e corrigir situações 

anormais que possam confi gurar infrações a normas legais ou regulamentares ou 

acarretar risco para a solidez das cooperativas fi liadas e do sistema cooperativo 

associado, inclusive a possibilidade de constituição de fundo com objetivo de 

garantir a liquidez do sistema.

Parágrafo 1º Com vistas a atingir os objetivos previstos neste artigo, devem as 

cooperativas centrais de crédito desempenhar, entre outras, as seguintes funções:

I - supervisionar o funcionamento e realizar auditoria em suas fi liadas, podendo, 

para tanto, examinar livros e registros de contabilidade e outros papéis ou 

documentos ligados às atividades daquelas cooperativas, mantendo à disposição 

do Banco Central do Brasil os relatórios elaborados por seus supervisores e 

auditores;

II - supervisionar e coordenar o cumprimento das disposições regulamentares 

referentes à implementação do sistema de controles internos de suas fi liadas;

III - formar e capacitar membros de órgãos estatutários, gerentes e associados 

de cooperativas filiadas, bem como seus próprios supervisores e auditores, 

mantendo departamento responsável por essas atividades;

IV - promover, em relação às cooperativas singulares fi liadas, a partir do ano 

de 2001, auditoria de demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social, 

inclusive notas explicativas exigidas pelas normas legais e regulamentares em 

vigor.

Dessa forma, mostra-se inegável que a regulamentação vigente atribui um 

maior número de funções às cooperativas centrais, impondo-lhes obrigações 

de supervisionar o cumprimento das normas aplicáveis pelas cooperativas 

singulares, bem como adotar todas as providências cabíveis para a correção de 

ilegalidades ou de situações que exponham as cooperativas a risco.

Contudo, apesar da constante ampliação das competências das cooperativas 

centrais, o poder delas ainda é restrito, encontrando-se um limite máximo, que é 

a impossibilidade de substituir a administração de cooperativa de crédito singular que 

apresenta problemas de gestão. Nesse sentido, a doutrina especializada corrobora 

tal entendimento, ao afi rmar que:

O poder de atuação das cooperativas centrais é limitado, o que não 

poderia ser diferente, considerando o próprio texto da Lei n. 5.764, quando 

dispõe que as referidas cooperativas objetivam organizar, em comum e em 

maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das fi liadas, 

integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização 
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recíproca dos serviços. (Maria Rachel de Oliveira Barbosa. Cooperativas centrais 

de crédito e cooperativas de crédito singulares associadas – o poder-dever como 

limite da responsabilidade. In: LEITE, J.R.F. e SENRA, R.B.F. Aspectos Jurídicos das 

Cooperativas de Crédito. Mandamentos: Belo Horizonte, 2005, p. 263)

Esse limite está refl etido no art. 14, VII, da Resolução 3.106/2003, que 

obriga a comunicação ao Banco Central do Brasil de quaisquer atos que possam 

ser ilegais ou que exponham a cooperativa singular a riscos exorbitantes.

Dessa forma, o quadro de atribuições das cooperativas centrais ao mesmo 

tempo em que lhes impõem diversas obrigações de auditoria e monitoramento, 

concede-lhes como ferramenta de poder e coerção apenas a comunicação à 

autoridade bancária, sem a possibilidade de fazer valer suas decisões sobre 

aquelas tomadas pelas cooperativas singulares.

Na hipótese dos autos, consta expressamente no acórdão recorrido 

que a cooperativa central recorrente atuou diligentemente no limite de suas 

competências, ao realizar a auditoria nos balanços da CREDITEC e propor 

medidas para reduzir os riscos. Por sua vez, a assembleia da cooperativa singular 

não seguiu as orientações propostas pela cooperativa central. Veja-se o que 

consta no voto vencido do Tribunal de origem:

Verifi ca-se, ainda, que a ré Cecremge, juntou aos autos relatório de auditoria 

realizada pela mesma na Creditec, no que foi concluído que “a situação da 

cooperativa não é tranquila haja vista as operações mal sucedidas do passado, 

quando não foram avaliadas a capacidade retorno do capital emprestado”, “que 

era necessário ampliar sua carteira de empréstimos e criar novas modalidades 

de operações e prestações de serviços para ampliar sua receita, e para tanto 

os Dirigentes deveriam fazer um planejamento com medidas de curto, médio 

e longo prazo de maneira a recuperar os créditos já em prejuízo e expandir as 

operações da Cooperativa”, e foi sugerido que “propor em assembléia o rateio de 

parte do prejuízo entre os associados em parcelas mensais”. Por sua vez, na ata 

da assembléia geral extraordinária da Creditec, realizada em setembro de 2001, 

consta que “os cooperados concentraram as suas críticas sobre o altíssimo nível 

de endividamento da diretoria”, “houve muito questionamento com os diretores 

sobre a falta d e liquidez da cooperativa e porque deixaram chegar no estado 

que chegou, sm nenhuma providência anterior, visto que a mesma já estava com 

problema fi nanceiro”. (fl . 923 e-STJ)

Dessa forma, sem a necessidade de revolver matéria fático-probatória, 

está assentado nos autos que a cooperativa central recorrente tomou todas 

as medidas que lhe competiam, nos termos da regulamentação vigente. No 
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entanto, a cooperativa singular não tomou as providências recomendadas na 

auditoria apresentada pela CECREMGE, a fi m de evitar maiores complicações 

com o elevado nível de dívida.

Dessa forma, a responsabilidade da recorrente CECREMGE – repita-

se, uma cooperativa central – deve estar limitada a sua competência e a suas 

responsabilidades que lhe são atribuídas pela legislação. Na hipótese, percebe-se 

que tomou todas as medidas a ela cabíveis na situação, tais como a realização 

de auditorias e a apresentação de recomendações à assembleia da cooperativa 

singular.

O fato de essas medidas não terem sido sufi cientes para evitar a liquidação 

ordinária da CREDITEC não implica a responsabilidade solidária da 

CECREMGE por dois motivos: (i) a cooperativa central atuou diligentemente 

nos limites de suas atribuições legais e regulamentares; e (ii) conforme 

exposto acima, não há na legislação em vigor referente às cooperativas de 

crédito nenhuma disposição que atribuam às cooperativas centrais qualquer 

responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados pelas cooperativas 

singulares.

IV - Dos Bancos Cooperativos

Uma das difi culdades recorrentes vivenciadas pelas cooperativas de crédito 

é a difi culdade de acesso ao sistema de compensação de cheques – hoje por meio 

da Centralizadora da Compensação de Cheques e Outros Papéis – COMPE 

– bem como a outros sistemas de liquidação de pagamentos e transferências 

interbancárias.

Após solicitações das centrais de cooperativa de crédito, o Banco Central 

do Brasil editou a Resolução 2.193/95, que dispõe sobre os bancos comerciais 

com participação exclusiva de cooperativas de crédito, os quais também 

são chamados de bancos cooperativos. Sobre tais fi guras, a doutrina afi rma 

que “eram peças indispensáveis às Cooperativas de Crédito para que estas 

pudessem acessar os mecanismos operacionais próprios dos bancos comerciais, 

sem perderem a condição societária particular de ser cooperativa” (Ademar 

Schardong. Cooperativa de crédito. Porto Alegre: Rigel, 2002).

Nos termos da atual regulamentação, as cooperativas singulares se reúnem 

em uma cooperativa central para que tenha a sua atuação gerenciada e para 

usufruir de serviços da central. Por sua vez, as cooperativas centrais se unem 

como acionistas ordinárias e criam um banco cooperativo. Para a realização 
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de compensação de cheques e a obtenção de outros serviços, as cooperativas 

singulares aderem a convênios, que são instrumentos por meio dos quais se 

permite seu acesso aos serviços prestados por um banco cooperativo.

No REsp 1.173.287/SP (Quarta Turma, julgado em 1º.03.2011, DJe 

11.03.2011), fi rmou-se o entendimento da autonomia e independência das 

diversas entidades que compõem o sistema nacional de crédito cooperativo, 

dando ênfase à regulamentação em vigor, conforme se verifi ca no excerto abaixo:

Como se vê, o sistema de crédito cooperativo foi concebido e funciona de 

molde a preservar a autonomia e independência das diversas entidades que o 

compõem. Como consequência, cada uma dessas entidades assume também 

responsabilidade própria e exclusiva pelos atos que pratica sem contaminar as 

demais.

Contrariar essa lógica, atribuindo responsabilidades a entidades que não 

participaram diretamente dos negócios jurídicos, acarreta fragilidade a todo o 

sistema, fazendo com que todos paguem pela inércia de alguns, uma vez que, no 

sistema cooperativo, o cooperado é, ao mesmo tempo, o benefi ciário e o dono 

da estrutura cooperativista, cabendo-lhe usufruir das vantagens, mas também 

fi scalizar as atividades da entidade a que se encontra vinculado. (REsp 1.173.287/

SP, Quarta Turma, julgado em 1º.03.2011, DJe 11.03.2011)

No mesmo sentido, a lição de Jacqueline Rosadine de Freitas Leite afi rma 

que:

O acesso à conta Reservas Bancárias e a integração ao SCCOP (serviço de 

compensação de cheques e outros papéis), contudo, não transforma as 

cooperativas em agências dos bancos contratados, como equivocadamente 

crêem alguns. A cooperativa utiliza-se dos serviços dos bancos cooperativos 

para prestar outros serviços aos seus associados. Os bancos possibilitam às 

cooperativas viabilizarem a sua atividade-fi m. (...)

Assim, a cooperativa não atua como agência do banco contratado, sendo de sua 

responsabilidade exclusiva, independentemente do contrato fi rmado, a prestação de 

serviços aos cooperados. É a cooperativa que fornece os serviços de depósito e conta 

corrente aos cooperados, e contra elas são sacados os cheques de seus correntistas, 

sendo o banco apenas o agente intermediador do acesso ao serviço de compensação 

e aos sistemas de pagamento. A relação estabelecida entre bancos e cooperativas 

de crédito obedece aos ditames da legislação cível/comercial, conjugado com 

as normas editadas pelo CMN e Bacen, que regulamentam o Sistema Financeiro 

Nacional. Mesmo sendo instituições financeiras autorizadas, independentes 

e autônomas, com Diretoria eleita entre seus associados, fi scalizadas por um 

Conselho Fiscal e pelo Bacen, as cooperativas de crédito não são bancos. São 
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sociedades de pessoas, com a fi nalidade de prestar assistência fi nanceira mútua, 

sem objetivo de lucro, em conformidade com a Lei n. 5.764/1971.

As cooperativas, ao receberem depósitos de associados, efetuam essa 

captação e prestam todos os demais serviços bancários em seu próprio nome, 

respondendo diretamente, como pessoas jurídicas independentes e autônomas, 

pelo relacionamento jurídico com seus cooperados. O cooperado não estabelece 

nenhuma relação direta com o banco e nem existe vínculo jurídico contratual 

entre eles. O associado abre e mantém sua conta corrente na cooperativa, que fi ca 

responsável pelos depósitos recebidos e pelo pagamento ou não dos cheques 

emitidos pelos seus cooperados. Assim, quem responde pela devolução dos 

cheques é a cooperativa.

Não existe solidariedade entre bancos e cooperativas pelos serviços que estas 

prestam a seus cooperados. As responsabilidades dos bancos, notadamente os 

cooperativos, restringem-se à prestação dos serviços efetuados para as cooperativas 

e não para os associados. Existe apenas uma relação jurídica entre banco e 

cooperativa e nenhuma entre banco e cooperado. Ademais, a solidariedade 

não se presume, decorre de lei ou de vontade das partes, o que não é o caso. Os 

bancos cooperativos respondem exclusivamente pelos serviços que prestam às 

cooperativas centrais e singulares de crédito, devendo zelar pela qualidade dos 

serviços prestados, nos moldes da legislação vigente.

(Os bancos cooperativos no sistema fi nanceiro nacional. In: LEITE, J.R.F. e SENRA, 

R.B.F. Aspectos Jurídicos das Cooperativas de Crédito. Ed. Mandamentos: Belo 

Horizonte, 2005, p. 129-132)

Pelo exposto acima, de acordo com a legislação que rege o sistema de 

crédito cooperativo, não há nenhum vínculo de solidariedade entre as cooperativas 

singulares, as cooperativas centrais e, principalmente, os bancos cooperativos.

V – Da Impossibilidade de Responsabilidade Solidária do Recorrente 

BANCOOB

Considerando que a solidariedade não se presume, mas decorre de 

disposição em lei ou a partir da vontade expressa das partes, resta ainda analisar 

a solidariedade prevista na legislação consumerista.

Assim, não se desconhece da pacífi ca jurisprudência desta Corte, segundo a 

qual as cooperativas de crédito integram o sistema fi nanceiro nacional, estando, 

portanto, sujeitas às normas do CDC (Veja-se: AgRg no AREsp 460.663/

PR, Quarta Turma, julgado em 22.04.2014, DJe 29.04.2014; AgRg no AREsp 

420.686/PR, Terceira Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 02.02.2016; AgInt no 

AREsp 906.114/PR, Quarta Turma, julgado em 06.10.2016, DJe 21.10.2016). 
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No entanto, algumas considerações devem ser feitas acerca da aplicação da 

legislação consumerista para a correta solução da hipótese em julgamento.

No acórdão recorrido, o TJ/MG expressamente entende que todos os 

componentes do sistema de crédito cooperativo são solidariamente responsáveis 

na condenação para devolver os valores depositados pelos recorridos junto à 

CREDITEC (cooperativa singular). Observe-se a fundamentação formulada 

pelo Tribunal de origem sobre esse ponto:

O Bancoob fi rmou convênio com a CECREMG - Central das Cooperativas de 

Economia e Crédito Mútuo do Estado de Minas Gerais Ltda, à qual a Creditec 

era conveniada para compensação de cheques e outros papéis, sendo esta 

benefi ciada pelos serviços prestados pelo Bancoab até seu descredenciamenta.

Sendo assim, todos são responsáveis pelos vícios na prestação de serviços da 

Creditec. (fl . 927 e-STJ)

Além disso, afi rma-se que os recorridos foram atraídos à CREDITEC 

em razão da logomarca do BANCOOB constar nos cheques fornecidos pela 

cooperativa de crédito, o que haveria conferido maior aparência de credibilidade 

a ela. Como se afi rmou na inicial: “os autores mais acreditara, nas palavras dos 

Diretores/Réus da CREDITEC em razão do logotipo BANCOOB sempre 

aparente ao lado da denominação social da 1ª Ré, pois entendiam que isto dava 

à mencionada Ré credibilidade” (fl . 13 e-STJ).

Dessa forma, serão discutidas a seguir as possibilidades de atribuição 

de responsabilidade solidária ao recorrente BANCOOB, segundo a teoria da 

aparência, bem como a teoria da causalidade adequada e, ainda, sua eventual 

qualifi cação como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC.

V.1 – Da teoria da aparência: a obrigatoriedade da aposição da logomarca do 

BANCOOB nos cheques fornecidos pela CREDITEC

Em sua origem, a teoria da aparência se identifi ca e se relaciona com a 

boa-fé e a confi ança. Nesse sentido, ensina Menezes Cordeiro que a ideia de 

confi ança surge das diversas manifestações da boa-fé, “seja como um dado 

efectivo, depreendido da várias concretizações do fenómeno, seja como tentativa 

de explicação, apresentada em conjunturas diversas. (...). A confi ança exprime 

a situação em que uma pessoa adere, em termos de actividade ou de crença, a 

certas representações, passadas presentes ou futuras, que tenha por efectivas” 

(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no 

direito civil. Coimbra: Almedina, 2001. p. 1.234).
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Na doutrina nacional, afirma-se que “a teoria da aparência está toda 

aparelhada na proteção do terceiro, pois é a confi ança legítima do terceiro 

que agiu de boa-fé, objetiva e subjetiva, isto é, boa-fé padronizada e boa-fé 

psicológica, que faz produzir consequências jurídicas, muitas vezes em situações 

inexistentes ou inválidas, mas que têm que produzir efeitos juridicamente 

válidos. (...). No extenso campo das aquisições dos direitos, a aparência jurídica 

está aparelhada para proteger os terceiros, como visto acima, agindo em 

favor daqueles que, de maneira invencível, creem naquilo que se exterioriza” 

(KÜMPEL, Vitor Frederico. A teoria da aparência jurídica. S. Paulo: Método, 

2007. p. 65).

Na hipótese sob julgamento, é preciso atentar que os recorridos não são 

propriamente terceiros de boa-fé envolvidos em uma relação de consumo 

da qual não tinham o menor conhecimento. Conforme fl. 9 (e-STJ), os 

recorridos são associados da CREDITEC e, da maneira peculiar ao sistema 

cooperativista, assumem simultaneamente uma dupla qualifi cação: a de clientes 

e de proprietários. Nesse sentido, a doutrina especializada esclarece que:

(...) o associado cooperativista de crédito é parte integrante de uma 

comunidade. Não há mera constituição de estrutura societária para a exploração 

de uma atividade econômica, mas sim há comunhão de esforços para que a 

própria comunidade otimize seus resultados, por meio da utilização dos recursos 

das pessoas que a compõem, ampliando assim os resultados dos próprios 

associados. (...) Para tanto, como já se ressaltou, precisam estar em permanente 

estado de cooperação, também entendido como ajuda mútua, no qual prestam 

serviços a si próprios. Nessa relação são donos e clientes, e detêm a propriedade 

comum do que se denomina cooperativa que, por sua vez, é a personifi cação 

jurídica da comunidade que integram. (...) Não deve haver categorização como 

apenas um cliente ou proprietário, mas sim, e ao mesmo tempo, deve haver o 

entendimento da condição de dupla qualifi cação em ser as duas fi guras. (Marco 

Aurélio Bellato Kalluf. A responsabilidade do associado perante a cooperativa de 

crédito. In: LEITE, J.R.F. e SENRA, R.B.F. Aspectos Jurídicos das Cooperativas de 

Crédito. Ed. Mandamentos: Belo Horizonte, 2005, p. 253-24).

Quanto à presença da logomarca do recorrente nos cheques fornecidos 

pela cooperativa CREDITEC, deve-se notar que isso decorre exclusivamente 

de obrigação regulamentar, imposta pelo Banco Central do Brasil. Conforme 

previsto na Resolução 885/1983 do Banco Central, há a obrigatoriedade 

de indicação do banco sacado, da agência sacada, bem como da respectiva 

localização. Ressalte-se que esse ato normativo não trazia qualquer distinção 

entre as instituições fi nanceiras ordinárias e as cooperativas de crédito, que 

como largamente demonstrado acima possui muitas peculiaridades próprias.
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Somente em 2004 a autoridade bancária edita regulamento que dispõe, 

de forma diferenciada, sobre os cheques fornecidos por cooperativas de crédito. 

Trata-se da Circular 3.226/2004 do Banco Central do Brasil, a qual prescreve, 

em seu art. 3º, o seguinte:

Art. 3º Os cheques fornecidos por cooperativas de crédito a titulares de contas 

de depósitos à vista devem indicar claramente a responsabilidade da cooperativa 

sacada e seguir, para tanto, as especificações do Modelo-Padrão de Cheque, 

instituído pela Resolução 885, de 22 de dezembro de 1983, constante do Catálogo 

de Documentos (Cadoc) como modelo 38058-0, com as seguintes adaptações:

I - o padrão gráfi co do formulário empregado para a confecção das folhas de 

cheque deve ser elaborado com vistas a deixar clara sua vinculação à cooperativa 

de crédito fornecedora do talão, diferenciando-se daquele adotado pela 

instituição fi nanceira contratada para prestação dos serviços de compensação;

II - no campo “Banco”, na faixa superior do anverso do cheque, deve constar o 

número-código de inscrição, no serviço de compensação, da instituição fi nanceira 

contratada, atribuído pelo Banco Central do Brasil, composto de três caracteres 

numéricos, facultada a atribuição, a pedido da referida instituição fi nanceira, de 

número-código especial distinto, para uso na compensação de cheques sacados 

contra cooperativas de crédito contratantes desse serviço;

III - no campo “AG”, na faixa superior do anverso do cheque, deve constar 

código, composto por quatro posições, atribuído pela instituição financeira 

contratada, representativo da agência da instituição fi nanceira contratada em que 

mantida a conta referida no art. 2º, ou, alternativamente, o código representativo 

da cooperativa de crédito sacada, ou do respectivo Posto de Atendimento 

Cooperativo (PAC), sendo que, nesses dois últimos casos, o campo deverá ser 

encimado pela expressão “COOP”;

IV - no campo “Conta”, na faixa superior do anverso do cheque, deve constar o 

número da conta do emitente mantida na cooperativa de crédito, composto de, 

no máximo, dez caracteres numéricos, podendo ser utilizados a razão contábil, 

dígitos de auto-conferência e identifi cadores especiais; (...)

Desse modo, a impressão da logomarca do recorrente BANCOOB não 

ocorreu por iniciativa do banco cooperativo tampouco da cooperativa de crédito, 

mas por imposição normativa. Ou seja, era obrigação do BANCOOB fazer constar, 

por força normativa, sua marca nos cheques fornecidos pela cooperativa singular de 

crédito CREDITEC, não se tratando exclusivamente de meio de atração de novos 

consumidores.

Por se tratar de mera observância das normas regulamentares sobre a 

emissão de cheques, verifi ca-se a impossibilidade jurídica de, invocando a teoria 

da aparência, atribuir responsabilidade solidária ao recorrente BANCOOB.
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V.2 – Da teoria da causalidade adequada: ausência de relação entre ação ou 

omissão do BANCOOB e os prejuízos dos recorridos

Na hipótese dos autos, para a responsabilização solidária do BANCOOB, 

cumpre perquirir a existência de relação lógica entre ação ou omissão deste 

recorrente e os danos sofridos pelos recorridos, em decorrência da insolvência e 

posterior liquidação ordinária da CREDITEC.

Trata-se, portanto, da aplicação combinada da teoria da causalidade 

adequada com a teoria do dano imediato, utilizadas pela doutrina como forma de 

confi guração de responsabilidade civil. Sobre a teoria da causalidade adequada, 

leciona a doutrina:

Entre as causas juridicamente relevantes maior consideração merece 

a chamada teoria da causalidade adequada também conhecida como causa 

efi ciente; uma teoria que vem a constituir a dimensão jurídica da relação causal 

(imputação causal ou objetiva). Esta teoria parte da base da equivalência das 

condições, mas em um plano meramente físico ou material (nomológico-

ontológico). Esta teoria se constrói sobre a base dos juízos de probabilidade 

formulados por Von Kries. Frente a situações nas quais um fato é resultado 

necessário de outro, existem outras nas quais o resultado é provável, e em outras é 

improvável, ou ainda outras em que o resultado nunca poderia ser conseqüência 

de um determinado antecedente. A teoria da adequação toma em consideração 

o segundo tipo de situações (conseqüência provável do fato enjuizado), tendo 

também em conta as circunstâncias que concorrem no caso concreto.

Atendendo a este critério do conjunto de fatos antecedentes, haveria de considerar 

como causa em sentido jurídico, com potencialidades sufi cientes para a imputação 

do dano, somente aqueles fatos dos quais cabe esperar – a priori – e segundo critérios 

de razoável segurança ou de verossimilhança estatística (juízo de probabilidade), a 

produção de um resultado (dimensão positiva da causa adequada). Ao contrário, 

na hora de imputar-se um dano deve-se suprimir do curso causal aqueles 

antecedentes que de forma estatisticamente muito provável houvessem dado 

lugar, por si mesmo, ao resultado fi nal (dimensão negativa da causa adequada 

ou inadequada). Definitivamente, esta teoria vem a juridicizar a teoria da 

equivalência das condições, mediante a negação da equivalência de todos os 

componentes causais, mas não em sua manifestação física ou material, senão em 

sua dimensão jurídica, e com ela caminhamos em sentido da imputação objetiva.

(Silney Alves Tadeu. Responsabilidade civil: nexo causal, causas de 

exoneração, culpa da vítima, força maior e concorrência de culpas. In: Revista 

de Direito do Consumidor – RDC, v. 16, n. 64, out./dez. 2007. Grifou-se)

Nesses termos, no âmbito das relações de consumo, somente há 

responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito 
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e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor, conforme a teoria do 

dano direto imediato (Bruno Miragem. Curso de Direito do Consumidor. São 

Paulo: RT, 6ª ed., p. 593).

Conforme consta nos autos, os recorridos pleiteiam a devolução de valores 

depositados junto à CREDITEC. No entanto, para essa cooperativa de crédito o 

BANCOOB prestava exclusivamente: (i) serviços de compensação de cheques; 

e (ii) o acesso à conta de reservas para operações interbancárias. Verifi ca-se, 

assim, que não há nenhum relacionamento entre as atividades desenvolvidas 

pelo BANCOOB e aquelas de custódia de valores, inerentes ao contrato de 

depósito, prestadas pela CREDITEC.

Dessa forma, apesar de – em tese – ser possível sua responsabilização se o 

fato do serviço fosse originado, por exemplo, a partir da má prestação do serviço 

de compensação de cheques, na hipótese do recurso em julgamento, nenhuma 

das causas da insolvência da cooperativa singular pode ser atribuída ao recorrente 

BANCOOB, o qual atuava como simples prestador de serviços do sistema de 

crédito cooperativo, nos termos da regulamentação vigente.

Sendo impossível a subsunção da controvérsia em julgamento às 

teorias da causalidade adequada e do dano direto imediato, é dever afastar a 

responsabilidade do recorrente BANCOOB pelos prejuízos sofridos pelos 

associados da CREDITEC.

V.3 – Do conceito de fornecedor: não participação do recorrente BANCOOB na 

cadeia de fornecimento do serviço

O conceito de fornecedor é estabelecido de forma ampla na legislação 

consumerista, como se observa no disposto pelo art. 3º do CDC, “fornecedor 

é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

A amplitude desse conceito é proposital, com a fi nalidade de abranger 

diversas situações que possam colocar em risco ou, de qualquer forma, prejudicar 

os consumidores. Para demonstrar sua abrangência, este STJ afi rmou em outra 

oportunidade que mesmo entidades benefi centes, sem fi ns lucrativos, podem 

ser consideradas como fornecedoras, à luz do art. 3º do CDC (AgRg no Ag 

1.215.680/MA, Quarta Turma, julgado em 25.09.2012, DJe 03.10.2012).
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Além disso, conforme jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade de 

todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos 

dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC (REsp 1.099.634/RJ, Terceira 

Turma, julgado em 08.05.2012, DJe 15.10.2012).

Na hipótese dos autos, conforme discutido acima, a estampa da logomarca 

do BANCOOB nos cheques fornecidos pela cooperativa de crédito decorre de 

obrigação imposta pelo Banco Central e, ainda, não há nenhum relacionamento 

entre as atividades desenvolvidas pelo BANCOOB e aquelas de custódia de 

valores, inerentes ao contrato de depósito, prestadas pela CREDITEC.

A partir dessas considerações, não é juridicamente viável considerar o 

recorrente BANCOOB como participante da cadeia de fornecimento dos 

serviços que geraram prejuízos aos recorridos e, por consequência, não pode 

ser considerado um fornecedor, nos termos do CDC. Na lição da doutrina 

consumerista:

A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de organização 

do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços 

complexos, envolvendo grande número de atores que unem esforços e atividades 

para uma fi nalidade comum, qual seja a de poder oferecer no mercado produtos 

e serviços para os consumidores. O consumidor muitas vezes não visualiza a 

presença de vários fornecedores, diretos e indiretos, na sua relação de consumo, 

não tem sequer consciência – no caso dos serviços, principalmente – de que 

mantém relação contratual com todos ou de que, em matéria de produto, pode 

exigir informação e garantia diretamente daquele fabricante ou produtor com o 

qual não mantém contrato. (...) O art. 3º do CDC bem especifi ca que o sistema de 

proteção do consumidor considera como fornecedores todos os que participam 

da cadeia de fornecimento de produtos (nominados expressamente “toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos) e da cadeia de fornecimento de serviços (o organizador da 

cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e indireto, mencionados 

genericamente como “toda pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades 

de (...) prestação de serviços”), não importando sua relação direta ou indireta, 

contratual ou extracontratual com o consumidor.

(Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São 

Paulo: RT, 8ª ed., 2016).

Dessa forma, não há como reconhecer a responsabilidade solidária prevista 

nos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois o recorrente BANCOOB 
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não forma a cadeia de fornecimento do serviço em discussão na controvérsia em 

julgamento.

VI – Da Conclusão

À guisa de conclusão, pode-se afirmar que: (i) o sistema de crédito 

cooperativo, ao longo de sua evolução normativa, privilegia a independência e 

autonomia de cada um de seus três níveis (cooperativas singulares, centrais e 

confederações, incluindo os bancos cooperativos); (ii) não há na legislação em 

vigor referente à atuação das cooperativas de crédito qualquer dispositivo que 

atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o 

sistema cooperativo; (iii) eventuais responsabilidades de cooperativas centrais 

e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições 

legais e regulamentares; e (iv) na hipótese, o prejuízo sofrido pelos recorridos 

não guarda nenhuma relação com os serviços prestados pelo banco cooperativo, 

afastando-o da composição da cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, da 

qualidade de fornecedor, segundo o art. 3º do CDC.

Forte nessas razões, conheço dos recursos especiais interpostos pelos 

recorrentes e dou-lhes provimento, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do 

RISTJ, para afastar a legitimidade passiva da CECREMGE e do BANCOOB, 

em razão da ausência de previsão legal sobre responsabilidade solidária e de 

comprovação que os atos praticados pelos recorrentes tenham causado prejuízos 

à CREDITEC.

Por fi m, devem recair sobre os recorridos os ônus das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), pro rata, em favor dos patronos dos recorrentes CECREMGE 

e BANCOOB, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do 

benefício da gratuidade da justiça aos recorridos.

RECURSO ESPECIAL N. 1.610.932-RJ (2011/0306435-3)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Banco Safra S A

Advogado: Frederico G F T de Oliveira e outro(s) - RJ107167

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
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EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Ação civil pública. Agravo de 

instrumento. Tarifa de liquidação antecipada de operações de crédito. 

Cobrança. Identifi cação dos consumidores atingidos. Obtenção pelo 

Ministério Público. Possibilidade. Liquidação/execução coletiva. Não 

confi guração.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em 

ação civil pública proposta com a fi nalidade de ver reconhecida a 

ilegalidade da cobrança de tarifa pela liquidação antecipada de mútuo 

ou fi nanciamento, deferiu requerimento apresentado pelo parquet para 

determinar que a instituição fi nanceira demandada identifi casse e 

listasse os consumidores lesados pela referida cobrança.

2. A legitimação concorrente conferida ao Ministério Público 

para a liquidação/execução da sentença coletiva é subsidiária, podendo 

ser exercida somente após o escoamento do prazo de 1 (um) ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, nos moldes do art. 100 do Código de Defesa do Consumidor 

(fl uid recovery). Precedente.

3. Hipótese na qual se pleiteou a simples identificação dos 

consumidores potencialmente lesados pela cobrança da tarifa 

questionada na ação coletiva com vistas a assegurar o resultado 

útil do processo, tendo em vista que o decurso do tempo poderia 

comprometer a efetivação do direito nele reconhecido, sobretudo em 

razão da existência de norma que autoriza as instituições fi nanceiras a 

eliminar documentos depois de determinado prazo.

4. O fornecimento dos dados requeridos, por si só, não 

configura ato de liquidação, tampouco de execução da sentença 

proferida na ação coletiva, sobretudo por se tratar de ato unilateral, 

sem contraditório pleno e sem cognição exauriente, mesmo porque 

incumbe prioritariamente a cada liquidante, e não ao Ministério 

Público, comprovar a existência do dano pessoal e o nexo etiológico 

com o dano globalmente causado.

5. A simples identifi cação dos possíveis lesados não se mostra 

sufi ciente para a quantifi cação do dano individualmente suportado, 

elemento sem o qual não é admitida a propositura da execução, 
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que exige liquidez e certeza, tampouco implica habilitação capaz 

de transformar a condenação pelos prejuízos globalmente causados 

em indenização pelos danos individualmente sofridos, haja vista a 

ausência de manifestação pessoal acerca da intenção de promover a 

execução do julgado.

6. Na mera identifi cação de correntistas, não se pode falar em 

habilitação de interessados, tampouco em prova inequívoca do dano 

pessoal em favor de qualquer dos integrantes da lista.

7. Para que não haja implicações quanto ao dever imputado às 

instituições fi nanceiras, de guardar sigilo em suas operações ativas 

e passivas e serviços prestados (art. 1º da Lei Complementar n. 

105/2001), fi ca vedada a divulgação nominal desses dados, devendo 

sua utilização servir eminentemente aos fi ns institucionais do parquet, 

ressalvada a quebra de sigilo nas hipóteses legalmente admitidas.

8. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy 

Andrighi, acompanhando o voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de abril de 2017 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 22.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Banco Safra S.A., fundamentado no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro assim ementado:



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 629-777, julho/setembro 2017 729

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Execução provisória de sentença. 

Medida preventiva. Possibilidade.

1. Recurso interposto em face de decisão que determinou à agravante a 

apresentação de lista dos consumidores lesados pela prática da cobrança da tarifa 

para liquidação antecipada dos contratos de mútuo ou fi nanciamento, cobrança 

esta ilegal por sentença ainda não transitada em julgado.

2. Alegação de violação aos artigos 97 e 100 do CDC, e ao sigilo bancário, 

protegido pela Lei Complementar n. 105/2001.

3. Tese insubsistente. Medida de caráter preventivo que visa assegurar 

a efetividade da prestação jurisdicional, não se cuidando de antecipação da 

liquidação da sentença.

4. Ausência de quebra do sigilo bancário, a uma porque o diploma legal que 

o protege autoriza sua quebra para apuração de ilícito e, a duas, porque não se 

cuida de prestação de informação referente a operações ativas e passivas ou 

serviços prestados pelas instituições fi nanceiras, cuja proteção está contemplada 

pela Lei Complementar já citada (art. 1º).

5. Recurso ao qual se nega provimento (e-STJ fl . 153).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fl s. 160-177), o recorrente aponta 

violação dos arts. 97 e 100 do Código de Defesa do Consumidor e 1º da Lei 

Complementar n. 105/2001.

Afirma, em síntese, que: a) a liquidação e a execução de sentença 

proferida em demanda coletiva devem ser promovida pelos titulares do direito 

nela reconhecido e somente após o trânsito em julgado; b) qualquer ato do 

Ministério Público tendente a dar início à execução de sentença somente pode 

ser praticado após o decurso de 1 (um) ano sem habilitação dos interessados, 

e c) o fornecimento do rol de consumidores lesados pela instituição fi nanceira 

esbarra na garantia do sigilo bancário.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 188-195), e inadmitido o recurso 

na origem, determinou-se a reautuação do agravo como recurso especial para 

melhor exame da matéria (AREsp n. 103.245/RJ).

O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento ao 

recurso especial em parecer assim ementado:

Processo Civil. Direito do Consumidor. Ação Civil Pública. Tarifa de liquidação 

antecipada de contratos de mútuo e fi nanciamento. Sentença e acórdãos de 

condenação. Agravos em recursos especial e extraordinário pendentes. Decisão 

de cautela. Execução ausente. Listagem dos consumidores afetados. Luta contra o 
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perecimento do direito. Possibilidade. Necessidade. Ausência de quebra de sigilo. 

Proteção dos consumidores lesados. Esquecida boa-fé objetiva. Artigo 544, § 4º, II, 

‘b’, do CPC/1973.

Apresentar a lista de consumidores afetados pela cobrança abusiva e ilícita não 

se transmuda em habilitação prévia para execução individual ou coletiva, mas 

permite a proteção de um direito violado, o qual expresso em decisões singulares 

e coletivas.

Nada adianta a prestação jurisdicional precisa mas intempestiva, como nada 

adianta o êxito da demanda de conhecimento sem a possibilidade da efetiva 

satisfação por parte do vencedor em sede de execução.

Hipótese de não seguimento do recurso especial (e-STJ fl . 247).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação não 

merece prosperar.

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Banco 

Safra S.A., ora recorrente, contra a decisão que, em ação civil pública proposta 

pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a fi nalidade de ver 

reconhecida a ilegalidade da cobrança de tarifa pela liquidação antecipada de 

mútuo ou fi nanciamento, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença, 

deferiu requerimento apresentado pelo parquet para determinar que a instituição 

fi nanceira demandada identifi casse e listasse os consumidores lesados pela 

referida cobrança.

Para amparar suas alegações, o recorrente afi rma, essencialmente, que tal 

providência se confunde com a própria liquidação e execução provisória da 

sentença proferida na demanda coletiva, ainda não transitada em julgado.

Defende que a execução de sentença coletiva tendo por objeto a proteção 

de direitos individuais homogêneos deve se dar por vontade e iniciativa dos 

próprios beneficiados pelo provimento jurisdicional coletivo, ressalvada a 

hipótese prevista no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor, desde que 

decorrido o prazo de 1 (um) ano sem habilitação de interessados em número 

compatível com a gravidade do dano.

Aduz, ainda, que a identifi cação dos consumidores lesados pela cobrança 

da tarifa em questão confi gura hipótese de quebra de sigilo bancário.
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Destaca-se, de início, embora desinfl uente para a solução da controvérsia, que é 

plenamente admitida a execução provisória de sentença proferida em demanda 

coletiva, seja em virtude da aplicação subsidiária das regras do Código de 

Processo Civil, seja porque o art. 14 da Lei n. 7.347/1985, aplicável às ações civis 

públicas de responsabilidade por danos causados ao consumidor, prevê, como 

regra, o recebimento dos recursos apenas no efeito devolutivo, podendo o juiz, 

excepcionalmente, atribuir-lhes efeito suspensivo para evitar dano irreparável à 

parte, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nada impede, portanto, salvo na pendência de recurso recebido com efeito 

suspensivo, a execução provisória de sentença proferida em demanda coletiva, 

consoante já decidido por esta Corte Superior:

Recurso especial. Processual Civil. Execução provisória de antecipação de 

tutela proferida em processo coletivo. Nulidade no julgamento do agravo de 

instrumento. Inexistência de prejuízo. Conexão e continência. Súmula n. 7/STJ. 

Levantamento de quantias. Caução. Dispensa. Crédito alimentar. Benefi ciário em 

estado de necessidade. Quantia de até sessenta salários. Aplicação do CPC, art. 

475-O, § 2º, I. Risco de irreversibilidade reversa.

(...)

3. Admite-se a execução provisória de tutela coletiva. Em relação à prestação 

de caução, diante da omissão da legislação específica do processo coletivo, 

aplica-se subsidiariamente as regras do CPC. Portanto, para o levantamento de 

quantias, em regra, há necessidade de prestação de caução. Todavia, se presentes 

concomitantemente os requisitos elencados no art. 475-O, § 2º, I (crédito 

alimentar, quantia de até sessenta salários, exequente em estado de necessidade), 

é possível a dispensa de caucionamento. Regra aplicável considerando cada um 

dos benefi ciários, sob pena de tornar menos efetiva a tutela coletiva. O risco de 

irreversibilidade será maior caso não haja o pagamento da quantia em favor do 

hipossufi ciente.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 

1.318.917/BA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 

12.3.2013, DJe 23.4.2013 - grifou-se).

Processual Civil. Ação civil pública. Sentença condenatória. Recurso recebido 

apenas no efeito devolutivo. Execução provisória movida pelo MPF em face da 

União e outros réus, na defesa dos interesses difusos. Possibilidade. Art. 588 do 

CPC. Art. 14 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985).

1. Os autos tratam de agravo regimental interposto em face de decisão de 

minha lavra (fl s. 172/174) que permitiu o seguimento da execução provisória 

movida pelo MPF em face da União e demais co-réus, em razão de sentença 
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proferida nos autos da ação civil pública n. 99.0001418-9, com apelação recebida 

apenas no efeito devolutivo; recebimento esse não-impugnado a tempo e modo 

pela União.

2. As normas processuais que regulam a ação civil pública estão na Lei n. 

7.347/1985, aplicando-se o CPC, tão-somente, de forma subsidiária. Daí porque 

se dizer que a regra do recebimento da apelação contra sentença proferida em 

seu âmbito é apenas no efeito devolutivo; podendo ou não o juiz conferir o efeito 

suspensivo diante do caso concreto, como especifi ca o art. 14 da referida Lei. 

Não existe erro no acórdão recorrido, na medida em que o recurso de apelação 

da União foi recebido apenas no efeito devolutivo e, como se viu, é permitido ao 

magistrado assim proceder em sede de ação civil pública. E ainda, por outro lado, 

nenhum recurso foi interposto contra este juízo de admissibilidade da apelação, 

razão pela qual preclusa fi cou a matéria, não podendo a recorrente, agora, por 

vias transversas, buscar o efeito suspensivo.

3. O Ministério Público Federal é o autor da ação civil pública e da execução 

provisória. Ao querer executar provisoriamente a condenação, age no exercício 

regular de seu direito, ou melhor, no exercício regular da tutela dos direitos difusos e 

coletivos.

4. É de se ver, ainda, que o não-cabimento da execução provisória deve estar 

espelhado nas hipóteses em que impossível a antecipação dos efeitos da tutela 

ou o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública, como, por exemplo, 

nas hipóteses do art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Medida 

Provisória n. 2.180-32/2001, que elenca decisões que tenham por objeto liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão 

de vantagens a servidores públicos.

5. Também o STJ, soberano na interpretação da legislação infraconstitucional, 

não toma por incompatível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o 

sistema de precatórios, desde que se trata de quantia incontroversa. Precedente 

da Corte Especial (EREsp 721.791/RS).

6. Não pode a União inovar em sua tese para tentar discutir, especifi camente 

e de modo isolado, a regra do art. 100, § 1º, da CF, que, ainda por cima, 

traduz questão de natureza eminentemente constitucional, não passível de 

conhecimento em sede de recurso especial.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 436.647/RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 26.8.2008, DJe 7.11.2008 - grifou-se).

Também é cediço que a liquidação/execução de sentença nas ações 

ajuizadas para a defesa de direitos individuais homogêneos, à luz do disposto 

no art. 97 do Código de Defesa do Consumidor, poderá ser promovida pela 

vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados para a propositura da 

ação coletiva.
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Pela própria dicção do art. 95 do CDC, a condenação imposta em 

demandas dessa natureza é genérica, sendo fi xada apenas a responsabilidade do 

réu pelos danos causados, a depender, pois, de posterior liquidação.

Como bem ressaltado por Ada Pellegrini Grinover, “por intermédio dos 

processos de liquidação, ocorrerá uma verdadeira habilitação das vítimas e 

sucessores, capaz de transformar a condenação pelos prejuízos globalmente 

causados do art. 95 em indenizações pelos danos individualmente sofridos” 

(Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 

10. ed. revista, atualizada e reformulada, vol. II, Processo Coletivo (arts. 81 a 104 

e 109 a 119) - Rio de Janeiro: Forense, 2011, pág. 154).

Nessa fase processual, prossegue a ilustre doutrinadora,

(...) não mais se perquire a respeito do an debeatur, mas somente sobre o 

quantum debeatur. Aqui, cada liquidante, no processo de liquidação, deverá 

provar, em contraditório pleno e com cognição exauriente, a existência do seu 

dano pessoal e o nexo etiológico com o dano globalmente causado (ou seja, o 

an), além de quantifi cá-lo (ou seja, o quantum). (ibidem)

O bem jurídico tutelado, que até então era tratado de modo indivisível, 

aplicando-se a todo um grupo de pessoas ligadas por uma origem comum, 

passará, a partir da liquidação, a ser individualizado na medida do dano 

efetivamente suportado pelas possíveis vítimas.

A liquidação da sentença coletiva, portanto, diversamente do que ocorre nas 

demandas individuais, não se presta apenas a quantifi car o dano, mas também a 

individualizar o verdadeiro titular do direito reconhecido coletivamente.

Vem em oportuno reforço a esse entendimento a seguinte lição doutrinária:

(...)

Em se tratando de obrigação coletiva, em que a decisão judicial assume 

posição mais complexa, em virtude da indeterminabilidade dos titulares, como 

também, no caso de sua identifi cação, de sua pluralidade, o procedimento de 

liquidação de sentença será de fundamental relevância para se dar efetividade à 

ordem judicial.

Será por meio da liquidação da sentença coletiva que se conseguirá não só a 

apuração do quid debeatur e do quantum debeatur, como também a identifi cação 

dos titulares da pretensão, quando tratarem de direitos individuais homogêneos. 

A liquidação de sentença coletiva está ligada à ideia de efetividade, porquanto 
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ninguém se contenta com a mera declaração de um direito an debeatur, mas 

sim da quantifi cação específi ca e clara do que tem a receber da parte contrária. 

(AFONSO, Fabiano. Liquidação de sentença coletiva, Curitiba: Juruá, 2010, págs. 

97-98)

No entanto, por considerar que o próprio lesado é quem tem melhores 

condições de demonstrar a existência do dano pessoal, o nexo etiológico com 

o dano globalmente reconhecido e o montante que lhe seria devido, tem-se 

entendido que a legitimação concorrente conferida ao Ministério Público para a 

liquidação/execução da sentença coletiva é subsidiária, podendo ser exercida somente 

após o escoamento do prazo de 1 (um) ano sem habilitação de interessados em número 

compatível com a gravidade do dano, nos moldes do art. 100 do Código de Defesa 

do Consumidor (fl uid recovery).

Confi ra-se, a esse respeito, a lição de Hugo Nigro Mazzilli:

(...)

Tem o Ministério Público legitimidade para promover a liquidação da sentença 

ou para requerer seu cumprimento: a) na ação civil pública por ele proposta; b) na 

ação civil pública ou coletiva ajuizada por associação civil que tenha abandonado 

ou desistido da liquidação ou da execução; c) na ação civil pública ou coletiva 

promovida por qualquer dos colegitimado dos arts. 5º da LACP ou 82 do CDC, que 

tenha abandonado ou desistido da liquidação ou da execução. Entretanto, em se 

tratando de condenação por interesses individuais homogêneos, a execução primária 

deve ser feita pelos indivíduos lesados (interesses divisíveis); o Ministério Público só 

poderá executá-la subsidiariamente, depois de decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados.

Com efeito, para promover a ação civil pública, detém o Ministério Público 

legitimação ativa concorrente e disjuntiva. Para o Ministério Público, sua ação é 

antes um dever que um direito. Ora, a procedência da ação civil pública ou coletiva 

cria um título executivo que benefi cia todo o grupo lesado; os benefi ciários são 

os lesados transindividualmente considerados. Assim, a sentença condenatória 

não gera apenas um título executivo para o autor da ação coletiva, e sim um 

título para todos os colegitimados, em benefício do grupo lesado. (A defesa 

dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 

patrimônio público e outros interesses. 27 ed. rev. ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 

2014, pág. 626)

Essa mesma orientação foi adotada no seguinte julgado desta Superior 

Corte de Justiça:

Processo Civil. Direito do Consumidor. Recurso especial. Ação de liquidação 

de sentença prolatada em ação civil pública. Direitos individuais homogêneos. 
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Precedência da legitimidade das vítimas ou sucessores. Subsidiariedade da 

legitimidade dos entes indicados no art. 82 do CDC.

1. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a defesa de direitos 

individuais homogêneos é concorrente e disjuntiva, podendo os legitimados 

indicados no art. 82 do CDC agir em Juízo independentemente uns dos outros, 

sem prevalência alguma entre si, haja vista que o objeto da tutela refere-se à 

coletividade, ou seja, os direitos são tratados de forma indivisível.

2. Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é o ressarcimento do 

dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto 

cede lugar à sua individualização.

3. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a 

execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular 

do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o 

art. 97 impõe uma gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva 

subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o ponto central é o dano pessoal 

sofrido por cada uma das vítimas.

4. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a liquidação 

e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo 

prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma 

singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar 

a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente 

reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela.

5. O art. 98 do CDC preconiza que a execução “coletiva” terá lugar quando já 

houver sido fi xado o valor da indenização devida em sentença de liquidação, a 

qual deve ser - em sede de direitos individuais homogêneos - promovida pelos 

próprios titulares ou sucessores.

6. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá - se 

for o caso - após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado se não 

houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade 

do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada nesse 

dispositivo encerra situação em que, por alguma razão, os consumidores lesados 

desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a 

legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo 

a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores apurados 

para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da LACP), com vistas a que a 

sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de 

arcar com a reparação dos danos causados.

7. No caso sob análise, não se tem notícia acerca da publicação de editais 

cientifi cando os interessados acerca da sentença exequenda, o que constitui 

óbice à sua habilitação na liquidação, sendo certo que o prazo decadencial nem 

sequer iniciou o seu curso, não obstante já se tenham escoado quase treze anos 

do trânsito em julgado.
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8. No momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a exemplo dos 

demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a 

liquidação da sentença genérica, haja vista a própria conformação constitucional 

desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação 

de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem 

circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível.

9. Recurso especial provido. (REsp 869.583/DF, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.6.2012, DJe 5.9.2012).

No precedente indicado, à semelhança do que ocorre no caso vertente, foi 

requerida à instituição fi nanceira demandada, no bojo de uma ação coletiva, 

a exibição dos contratos nos quais foram cobrados valores a maior e o nome 

dos respectivos prejudicados, com a diferença de que, naquele caso, a pretensão foi 

exercida com o incontroverso propósito de liquidar e executar a sentença coletiva já 

transitada em julgado.

Contudo, a hipótese dos autos é diversa, pois aqui se pleiteou a simples 

identifi cação dos consumidores potencialmente lesados pela cobrança da tarifa 

questionada na ação coletiva com vistas a assegurar o resultado útil do processo, 

tendo em vista que o decurso do tempo, como bem ponderaram as instâncias 

ordinárias, poderia comprometer a efetivação do direito nele reconhecido, 

sobretudo em razão da existência de norma que autoriza as instituições 

fi nanceiras a eliminar documentos depois de determinado prazo.

O fornecimento desses dados, por si só, não confi gura ato de liquidação, 

tampouco de execução da sentença proferida na ação coletiva, sobretudo por 

se tratar de ato unilateral sem contraditório pleno e sem cognição exauriente, 

mesmo porque incumbe prioritariamente a cada liquidante, e não ao Ministério 

Público, comprovar a existência do dano pessoal e o nexo etiológico com o dano 

globalmente causado.

A simples identifi cação dos possíveis lesados, ademais, não se mostra 

sufi ciente para a quantifi cação do dano individualmente suportado, elemento 

sem o qual não é admitida a propositura da execução, que exige liquidez e 

certeza.

Na precisa defi nição trazida por Humberto Th eodoro Junior, “ilíquida é a 

sentença que não fi xa o valor da condenação ou não lhe individua o objeto. Essa 

condição é incompatível com a índole do processo executivo que pressupõe, 

sempre, a lastreá-lo um título representativo de obrigação certa, líquida e 

exigível” (Curso de direito processual civil, v. II, 49. ed., Rio de Janeiro: Forense, 

2014, pág. 103).
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Além disso, a mera identifi cação dos correntistas potencialmente lesados 

não implica habilitação capaz de transformar a condenação pelos prejuízos 

globalmente causados em indenização pelos danos individualmente sofridos, 

haja vista a ausência de manifestação pessoal acerca da intenção de promover a 

execução do julgado.

A rigor, portanto, a listagem requerida pelo Ministério Público não terá 

outro propósito, senão o de garantir que, ultrapassado o prazo de 1 (um) ano 

de que trata o art. 100 do CDC, não fi que materialmente impossibilitada a 

produção de prova do dano coletivo para fi ns de reparação fl uida em virtude do 

descarte periódico de documentos pelas instituições fi nanceiras.

O instituto do fl uid recovery, inspirado no modelo norte-americano da class 

action, além do seu caráter subsidiário,

(...) aplica-se apenas em situação na qual os consumidores lesados 

desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença coletiva, 

transferindo à coletividade o produto da reparação civil individual não reclamada, 

de modo a preservar a vontade da Lei, qual seja a de impedir o enriquecimento 

sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter 

público, lesando os consumidores (REsp n. 1.156.021/RS, Rel. Ministro Marco 

Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6.2.2014, DJe 5.5.2014).

Aliás, no requerimento apresentado em juízo, o Ministério Público 

deixa bem delimitado o propósito de sua pretensão, conforme excerto a seguir 

transcrito:

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, presentado pela 2ª Promotoria 

de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da 

Comarca da Capital, através do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem, nos 

autos do processo em epígrafe, se manifestar, nos termos a seguir expostos:

Apesar dos recursos interpostos pelo réu aparentarem ser protelatórios, de 

fato, faz-se necessário aguardar o trânsito em julgado da r. sentença para que seja 

aplicado o art. 100 do CDC.

No entanto, considerando a presença do fumus boni iuris - representado pelas 

inúmeras decisões ao longo do presente processo no sentido de que o réu deve 

arcar com o pagamento em dobro aos consumidores lesados - e do periculum in 

mora - diante da demora na apreciação dos recursos especial e extraordinário, 

inevitável diante do volume de processos em curso no STJ e no STF -, requer 

o Ministério Público, com base no poder geral de cautela do juízo, que o réu seja 

intimado para identificar e listar todos os consujnidores lesados pela prática da 

cobrança da tarifa pela liquidação antecipada dos contratos.
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Em caso contrário, o resultado concreto desta demanda coletiva se esvairá, já 

que será perdida a informação - constante no cadastro da empresa - sobre sua 

arrecadação indevida, abusiva e ilegal.

Impõe-se, portanto, a cautela de se obrigar a empresa a obter imediatamente 

de seus cadastros tais informações e disponibilizá-las nos autos deste processo, 

com o fi to de se resguardar que o Fluid Recovery (art. 100 CDC) seja frutífero e 

satisfaça a pretensão concedida por sentença, após o prazo de um ano do trânsito 

em julgado (documento extraído dos autos da demanda principal – AREsp n. 

326.312/SP – e-STJ fl s. 664-665).

É nítido, portanto, que a providência requerida pelo parquet visa apenas 

assegurar o resultado útil do processo apenas se não houver a habilitação de 

interessados em número compatível com a gravidade do dano no prazo legal, até 

mesmo como instrumento de medida dessa compatibilidade, preservando-se ao 

máximo o benefício da tutela jurisdicional coletiva.

Nessa específi ca situação – mera identifi cação de correntistas –, não se 

pode falar, por conseguinte, em habilitação de interessados, tampouco em prova 

inequívoca do dano pessoal em favor de qualquer dos integrantes da lista.

Registra-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já teve a 

oportunidade de decidir que a listagem dos correntistas atingidos pela cobrança 

tida como ilegal pode ser requerida até mesmo como medida preparatória da 

ação coletiva, por intermédio da ação cautelar de exibição de documentos:

Recurso especial. Processo Civil. Legitimidade ativa ad causam do Ministério 

Público. Ação cautelar de exibição de documentos preparatória de ação 

civil pública. Negócios jurídicos bancários. Violação do art. 535 do CPC não 

confi gurada.

(...)

3. No caso em julgamento, o Ministério Público estadual propôs ação cautelar 

para exibição de documentos bancários (listagem de correntistas da agência 

bancária e cópias dos contratos celebrados entre as partes), de modo a constatar 

a ocorrência de alegada prática abusiva quanto à imposição para aquisição de 

produtos bancários (“venda casada”), com vistas a eventual ajuizamento de ação 

civil pública.

4. O contingente de inúmeros correntistas, clientes da ré, possivelmente 

compelidos a adquirir produtos agregados quando buscam abertura de contas-

correntes, pedidos de empréstimos ou outros serviços bancários, denota a origem 

comum dos direitos individuais e a relevância social da demanda, exsurgindo a 

legitimidade ativa do Parquet também para a ação cautelar.
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5. Recurso especial não provido. (REsp 986.272/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.9.2011, DJe 1º.2.2012).

Não se antevê, portanto, nenhum óbice ao fornecimento de tais dados, 

mesmo após o ajuizamento da ação coletiva, desde que não se faça presente a 

pretensão do Ministério Público de liquidar/executar o julgado antes do decurso 

do prazo previsto no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor (fl uid 

recovery).

Nessa medida, para que não haja implicações quanto ao dever imputado 

às instituições fi nanceiras, de guardar sigilo em suas operações ativas e passivas 

e serviços prestados (art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001), fi ca vedada a 

divulgação nominal desses dados, devendo sua utilização servir eminentemente 

aos fi ns institucionais do parquet, ressalvada eventual quebra de sigilo nas 

hipóteses legalmente admitidas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Acompanho integralmente o voto do 

Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.630.851-SP (2014/0308065-9)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Rita de Cassia Corrêa

Advogados: Eliane Yachouh Abrão e outro(s) - SP028250

Pedro Pereira de Alvarenga Neto e outro(s) - SP275935

Recorrido: Microsoft Informática Ltda

Advogados: Mauro Eduardo Lima de Castro - SP146791

Ricardo Chabu Del Sole e outro(s) - SP309132
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EMENTA

Recurso especial. Direito Civil. Direitos autorais e direitos da 

personalidade. Gravação de voz. Comercialização e utilização pela ré. 

Violação do art. 535 do CPC/1973. Não ocorrência. Direitos autorais. 

Gravação de mensagem telefônica que não confi gura direito conexo ao 

de autor, não estando protegida pela Lei de Direitos Autorais. Proteção 

à voz como direito da personalidade. Possibilidade de disposição 

voluntária, desde que não permanente nem geral. Autorização para 

a utilização da gravação da voz que pode ser presumida no presente 

caso. Gravação realizada especifi camente para as necessidades de 

quem a utiliza. Utilização correspondente ao fi m com que realizada a 

gravação. Indenização não devida.

1. Pretensão da autora de condenação da empresa requerida ao 

pagamento de indenização pela utilização de gravação de sua voz sem 

sua autorização, com fi ns alegadamente comerciais, por ser ela objeto 

de proteção tanto da legislação relativa aos direitos autorais, como aos 

direitos da personalidade.

2. Ausência de violação do art. 535 do CPC/1973, tendo o 

Tribunal de origem apresentado fundamentação sufi ciente para o 

desprovimento do recurso de apelação da autora.

3. Os direitos do artista executante ou intérprete são conexos aos 

direitos de autor e, apesar de sua autonomia, estão intrinsecamente 

ligados, em sua origem, a uma obra autoral, e a ela devem sua existência.

4. Nos termos da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/1998), 

apenas há direitos conexos quando há execução de obra artística ou 

literária, ou de expressão do folclore.

5. Gravação de mensagem de voz para central telefônica que 

não pode ser enquadrada como direito conexo ao de autor, por não 

representar execução de obra literária ou artística ou de expressão do 

folclore. Inaplicabilidade da Lei n. 9.610/1998 ao caso em comento.

6. A voz humana encontra proteção nos direitos da personalidade, 

seja como direito autônomo ou como parte integrante do direito à 

imagem ou do direito à identidade pessoal.
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7. Os direitos da personalidade podem ser objeto de disposição 

voluntária, desde que não permanente nem geral, estando seu exercício 

condicionado à prévia autorização do titular e devendo sua utilização 

estar de acordo com o contrato. Enunciado n. 4 da I Jornada de 

Direito Civil.

8. Caso concreto em que a autorização da autora deve ser 

presumida, pois realizou gravação de voz a ser precisamente veiculada 

na central telefônica da ré, atendendo especificamente às suas 

necessidades.

9. Gravação que vem sendo utilizada pela ré exatamente para 

esses fi ns, em sua central telefônica, não havendo exploração comercial 

da voz da autora.

10. Eventual inadimplemento contratual decorrente do contrato 

fi rmado pela autora com a terceira intermediária que deve ser pleiteado 

em relação a ela, e não perante a empresa requerida.

11. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no 

julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi acompanhando 

o voto do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, negar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), 

Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de abril de 2017 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 22.6.2017

RELATÓRIO

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

interposto por Rita de Cássia Corrêa contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
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Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação manejado 

no curso da ação proposta contra Microsoft Informática Ltda.

O acórdão recorrido foi ementado nos seguintes termos:

Uso indevido de gravação de voz de locutora profi ssional. Indenização por danos 

materiais. Sentença confi rmada.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 283-288 e-STJ).

Em seu recurso especial, a recorrente sustenta a ocorrência de violação 

do art. 535, I e II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem não sanou as 

omissões apontadas nos embargos de declaração acerca da legitimidade do uso 

das gravações de sua voz. Alega que o acórdão recorrido violou os arts. 11, 12 

e 20 do CC, defendendo que, como decorrência dos direitos da personalidade, 

tem inequívoco direito a exigir a reparação pelo uso não autorizado de sua voz, 

mormente considerando que a utilização indevida se deu para fi ns comerciais. 

Salienta que, durante quase cinco anos de uso não autorizado, a recorrida 

utilizou sua voz, no mínimo 4.872.000 quatro milhões, oitocentos e setenta 

e duas mil) vezes. Aponta a ocorrência de afronta ao art. 104, II, do CC, 

afi rmando ser nulo o contrato de compra e venda havido entre a recorrida e 

Infoline Digital, já que possuía como objeto a negociação sobre o uso da sua voz, 

o que não se mostra possível, por se tratar de bem da personalidade. Assevera a 

ocorrência de violação do art. 927 do CC, defendendo a responsabilidade civil 

da recorrida e a necessidade de sua condenação ao pagamento da indenização 

decorrente do uso indevido e não autorizado de sua voz. Argumenta, ainda, 

ter havido ofensa aos arts. 4º, 50, 90, II e § 2º, e 92 da Lei n. 9.610/1998, 

ressaltando que a interpretação vocal é expressão artística protegida do mesmo 

modo que o direito autoral, sendo que a interpretação dos contratos de cessão 

deve ser necessariamente restritiva (fl s. 305-325 e-STJ).

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso especial (fl s. 329-341 

e-STJ).

É o relatório.

VOTO

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

não merece provimento o presente recurso especial.
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Não há a alegada violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, uma vez que 

o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pela autora, 

apresentou fundamentação sufi ciente, tendo afi rmado ser legítima a utilização 

das gravações pela ré, uma vez que decorrente de prestação de serviço para o 

qual a autora foi devidamente remunerada.

Não houve, assim, qualquer omissão ou contradição nos julgados do 

Tribunal de origem.

Versam os autos acerca de ação de indenização em que a autora pretende 

a reparação pelo uso de sua voz em gravação de saudação telefônica sem sua 

autorização, com fi ns comerciais.

Sustenta que a gravação foi realizada por terceiro, sob o pretexto de 

que seriam meros testes, para os quais teria recebido ínfi ma remuneração. 

As gravações, porém, teriam sido comercializadas à ré sem sua autorização, 

e estariam sendo utilizadas de forma comercial, o que ensejaria a sua 

responsabilidade civil.

A pretensão da autora se funda em dois argumentos.

Primeiro, o de que a sua interpretação na gravação em questão ensejaria a 

proteção da Lei de Direitos Autorais, que prevê expressamente que os negócios 

jurídicos sobre direitos autorais devem ser interpretados restritivamente, 

afirmando, ainda, que a sua remuneração deveria ser compatível com a 

quantidade de vezes em que utilizada a gravação de sua interpretação vocal.

Segundo, o de que a sua voz, por confi gurar direito de personalidade, não 

pode ser comercializada e utilizada sem sua autorização, especialmente para fi ns 

comerciais.

Examino os dois argumentos separadamente.

I - A interpretação artística:

Os direitos do artista intérprete e executante, embora guardem muitas 

semelhanças com os direitos do autor, com eles não se confundem.

Os direitos do artista executante, assim como os direitos dos produtores 

fonográfi cos e das empresas de radiodifusão, são conhecidos como direitos 

conexos aos de autor (direitos afi ns ou direitos vizinhos, em tradução da expressão 

em inglês neighboring rights).
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No plano internacional, os direitos de autor foram objeto da Convenção 

de Berna, fi rmada em 1896. Os direitos conexos, por sua vez, foram objeto da 

Convenção de Roma, assinada em 1961, 65 anos depois.

Na legislação brasileira, eles são protegidos pelo mesmo diploma, Lei n. 

9.610/1998, popularmente conhecida como Lei de Direitos Autorais.

Os direitos conexos devem sua existência a uma obra autoral prévia. 

Vale dizer, o direito do artista intérprete decorre de sua intervenção, de forma 

original, criativa e com a devida autorização, em uma obra autoral preexistente.

Sem obra anterior, não haveria a conexão que dá nome a esses direitos.

A Convenção de Roma, de fato, prevê expressamente, em seu art. 3º, que 

artistas intérpretes ou executantes são “os atores, cantores, músicos, dançarinos 

e outras pessoas que representem, cantem, recitem, declamem, interpretem ou 

executem, por qualquer forma, obras literárias ou artísticas”.

A Convenção, de todo modo, em seu art. 9º, autoriza os Estados 

contratantes, em suas legislações nacionais, a estenderem a proteção de direitos 

conexos aos artistas que não executam obras literárias ou artísticas.

A legislação brasileira assim o fez, porém estendeu a referida proteção 

apenas para artistas que executem expressões do folclore.

Com efeito, a Lei n. 9.610/1998, em seu art. 5º, XIII, conceitua artistas 

intérpretes ou executantes como, verbis:

todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que 

representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem 

em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore. (Grifou-

se)

Portanto, para o ordenamento jurídico brasileiro, se não há obra autoral 

de natureza literária ou artística ou uma expressão do folclore preexistente a 

ser executada, não se mostra possível o reconhecimento de direitos conexos dos 

executantes.

Não questiona aqui a autonomia dos direitos conexos frente aos direitos 

de autor, uma vez que os artistas intérpretes ou executantes gozam de direitos 

independentes, especifi camente elencados na Lei n. 9.610/1998.

Tampouco se olvida da importância de suas atividades, de que resulta uma 

obra distinta, a obra interpretada.
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Afi rmou Carnelutti, em A Morte do Direito (Belo Horizonte: Editora 

Líder, 2003, p. 11), que “a beleza de uma música, como a bondade de uma lei, 

não depende só de quem a compõe, senão também de quem as executa”.

Com efeito, Antônio Chaves, ao explicitar em que consistem os direitos 

conexos, lecionou (em Direitos Conexos, São Paulo: LTr, 1999, p. 22):

São, em primeiro lugar, os direitos dos artistas de interpretação musical ou 

dramática (em termos amplos), como elaboradores já não, evidentemente, 

de obras originárias (as literárias e as musicais que executam), mas de obras 

“conexas”, isto é, que criam a partir daquelas preexistentes, adquirindo, quando 

meritoriamente desempenhadas, sua própria individualidade, como obras 

interpretadas, através de execuções “ao vivo” ou mediante gravações sonoras.

Dão, assim, vida e cor a elaborações que de outra forma não sairiam do papel, 

inacessíveis ao grande público, exercendo função decisiva para que o compositor 

seja compreendido e divulgado, aquém e além das fronteiras de seu país, e 

oferecem, assim, similitudes e compatibilidades com o direito de autor, a tal 

ponto que, vencidas as resistências iniciais, a lei não mais hesita em protegê-las 

em sentido análogo.

A despeito da autonomia dos direitos conexos frente aos direitos de 

autor, bem como de sua importância para a circulação de obras autorais e para 

o desenvolvimento da cultura, os direitos conexos, em sua gênese, se apoiam 

necessariamente, ao menos no Brasil, em obras literárias ou artísticas e em 

expressões do folclore.

Por este motivo, Antônio Chaves, em sua já citada obra, ao examinar a 

atividade realizada por locutores e narradores, embora utilize expressão cunhada 

na lei anterior, esclarece que:

O locutor e o narrador não criam, não interpretam, não executam obra de 

caráter cultural de qualquer natureza: são transmissores, pelas suas vozes - muitas 

delas de padrão vocal de expressiva beleza - de mensagens, sem criar, interpretar 

ou executar. (...)

Mas não serão artistas no alto signifi cado da palavra, pois não exercem as 

chamadas belas-artes, não exercem a capacidade criadora de expressar ou 

transmitir tais sensações ou sentimentos.

As gravações realizadas pela recorrente em muito se assemelham ao ofício 

de um locutor que apenas lê uma mensagem anteriormente redigida, desprovida 

de qualquer natureza artística ou literária.
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Pelo que se depreende do acórdão recorrido, a autora gravou uma simples 

saudação telefônica, a ser utilizada pela ré na espera de sua central telefônica.

Por mais elástico que se considere o conceito de obra artística e literária, ele 

não abrange saudações telefônicas, que, via de regra, não preenchem o requisito 

mínimo de originalidade necessário para o reconhecimento da proteção autoral.

A autora nem mesmo alega que a saudação telefônica por ela gravada era 

excepcionalmente criativa a ponto de ser considerada uma obra artística ou 

literária por ela executada.

Não havendo, portanto, obra autoral executada, não há falar em direito 

conexo, não se mostrando aplicável ao caso a Lei n. 9.610/1998.

II - Direito da Personalidade:

Não se discute que a voz encontra proteção nos direitos da personalidade, 

garantidos pela Constituição da República e previstos no Capítulo II da Parte 

Geral do Código Civil.

A proteção à voz pode ser considerada direito autônomo da personalidade, 

ou mesmo parte integrante de outro direito inerente à pessoa, seja o direito à 

imagem seja o direito à identidade pessoal.

O simples fato de se tratar de direito da personalidade, porém, não afasta a 

possibilidade de exploração econômica da voz.

O exercício dos direitos da personalidade, a despeito da redação literal 

do art. 11 do Código Civil, são passíveis de limitação voluntária, desde que 

limitada.

Esse é o teor do Enunciado 4 da I Jornada de Direito Civil, em que 

se afi rma: “O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação 

voluntária, desde que não seja permanente nem geral”.

A possibilidade de limitação voluntária de alguns dos direitos da 

personalidade busca justamente proteger os interesses do próprio titular, que, 

podendo explorá-los economicamente, poderá deles melhor fruir.

Cito, por oportuna, lição de Carlos Alberto Bittar (Os Direitos da 

Personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 44):

Mas, diante das necessidades decorrentes de sua própria condição, da posição 

do titular, do interesse negocial e da expansão tecnológica, certos direitos da 

personalidade acabaram ingressando na circulação jurídica, admitindo-se ora a 
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sua disponibilidade, exatamente para permitir a melhor fruição por parte de seu 

titular, sem, no entanto, afetar-se os seus caracteres intrínsecos.

(...)

Assim, são disponíveis, por via contratual, certos direitos - mediante 

instrumento adequados (como os de licença, de cessão de direitos e outros 

específi cos) -, podendo, portanto, vir a ser utilizados por terceiros e nos termos 

restritos aos respectivos ajustes escritos.

Perfeitamente possível e válido, portanto, o negócio jurídico que tenha 

por objeto a gravação de voz, devendo-se averiguar apenas se foi ela gravada 

com autorização do seu titular e se sua utilização ocorreu dentro dos limites 

contratuais.

Pelo que se depreende dos fatos afi rmados na sentença e no acórdão 

recorrido, a recorrente, contratada por terceira intermediária, procedeu à 

gravação de saudação telefônica específi ca para a recorrida.

Na gravação, a recorrente lê mensagens redigidas para serem utilizadas 

especificamente pela Microsoft, atendendo de forma personalizada às 

necessidades de sua central telefônica.

Nesse contexto, o simples fato de ter anuído com a realização da gravação 

em si já denota a autorização da recorrente para a utilização de sua voz. Afi nal, 

se não desejasse ver sua voz utilizada na central telefônica da recorrida, por que 

procedeu à gravação?

Razoável pressupor a autorização do titular na gravação de voz realizada 

especifi camente para as necessidades de quem as utiliza, não sendo o caso de 

usurpação de gravação realizada para outras fi nalidades.

Acerca da possibilidade de reconhecimento tácito da autorização do titular, 

este Superior Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar recentemente:

Recurso especial. Direito de imagem. Possibilidade de consentimento tácito, 

desde que interpretado de forma restrita e excepcional. Uso indevido. Indenização 

por materiais confi gurada. Dano moral. Inocorrência na espécie.

1. A imagem é a exteriorização da personalidade inserida na cláusula geral 

de tutela da pessoa humana (art. 1º, III, da CF e En. 274 das Jornadas de Direito 

Civil), com raiz na Constituição Federal e em diversos outros normativos federais. 

É, pois, intransmissível e irrenunciável (CC, art. 11), não podendo sofrer limitação 

voluntária, permitindo-se uma disponibilidade relativa (limitada) de expressões 

do uso do direito da personalidade, desde que não seja de forma geral e nem 

permanente (En. 4 das Jornadas de Direito Civil).
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2. Em regra, para maior segurança e proteção, é exigível o consentimento 

expresso para o uso da imagem. Contudo, a depender da situação em concreto, 

admite-se o consentimento presumível, desde que, pela sua própria natureza, 

seja interpretado com extrema cautela, de forma restrita e excepcional.

3. Nos termos da Súm. 403 do STJ, “independe de prova do prejuízo a 

indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins 

econômicos ou comerciais”.

4. No caso concreto, a recorrida publicou, em revista especializada e de grande 

circulação, fotografi as dos recorrentes em matéria relacionada à gravidez, sem 

que houvesse a autorização expressa destes, não se sabendo ao certo quais foram 

os limites de eventual consentimento perfectibilizado, sendo devido o dano 

material, pela utilização indevida da imagem.

5. No entanto, não há falar em dano moral, pois os recorrentes acabaram 

concordardando, ainda que tacitamente, com a exposição de suas imagens 

na revista editada pela recorrida, pois foram eles próprios que forneceram as 

fotografias, com os respectivos negativos, para a escolha e divulgação pela 

revista, o que revela o interesse dos mesmos em se ver expostos na matéria de 

circulação nacional, além de que, a própria Corte local salientou que a matéria foi 

“respeitosa, inteligente, bem redigida e primorosamenle produzida”.

6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.384.424/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11.10.2016, DJe 21.11.2016)

A recorrente sustenta que a referida gravação teria sido realizada a título 

de testes perante a terceira intermediária, não tendo sido contratada sua 

comercialização, sendo-lhe devido valor adicional para tanto.

Ocorre que a recorrente e a recorrida não fi rmaram negócio jurídico entre 

elas, mas, sim, por meio da intermediária Infoline Digital.

Se a terceira não cumpriu com suas obrigações fi rmadas perante a recorrente, 

tendo comercializado sua voz sem ter lhe pagado o valor integralmente acordado, 

deve buscar o adimplemento contratual, e não a responsabilização civil da 

recorrida, sob pena de incorrer em comportamento contraditório.

Mostra-se patente a boa-fé da recorrida, que, ao contratar gravação de 

saudação telefônica personalizada, específi ca para suas necessidades, presumiu 

que o titular da voz estava de acordo com sua utilização.

Ademais, consoante afirmado na sentença e no acórdão recorrido, a 

gravação está sendo utilizada pela recorrida Microsoft exatamente para a 

fi nalidade pretendida com a gravação, não tendo havido qualquer utilização 

indevida, verbis (fl . 206 e-STJ):
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Nesta conformidade, resulta como consequência lógica que a Ré adquiriu da 

empresa mencionada o material em questão e utilizou-o na forma autorizada, 

precisamente em sua central de telefonia.

De fato, a alegação da autora de que a gravação de sua voz está sendo 

utilizada para fi ns comerciais beira o comportamento contraditório, o que é 

vedado pelo ordenamento jurídico, por afrontar a boa-fé objetiva.

A recorrida não está utilizando sua voz para fi ns publicitários ou para 

alavancar suas vendas de qualquer outra forma, mas a tem utilizado exatamente 

para o mesmo fi m com que foi gravada.

Sendo assim, considerando os fatos estabelecidos na sentença e no acórdão 

recorrido, concluo que não apenas foi dada a autorização necessária para 

a referida gravação, como também a utilização da sua voz não teve intuito 

comercial, de tal modo que não há qualquer ofensa a direitos da personalidade 

no caso em comento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Acompanho integralmente o voto do 

Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.634.046-RS (2016/0250770-3)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Relator para o acórdão: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: PROSERVI Servicos de Vig. Ltda - em Recuperação Judicial

Repr. por: João Adalberto Medeiros Fernandes Junior - Administrador

Advogados: Gustavo Chagas Guerra Mello - RS057341

Lucas Cassiano - RS061728

Laís de Avila Gaspary e outro(s) - RS085382

Recorrido: Claudio Fernandes Monteiro
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Advogados: Angel Ramon Ravanello e outro(s) - RS082418

Hanney Cyd Har Cavalheiro Junior - RS083467

EMENTA

Recurso especial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito 

trabalhista. Discussão quanto ao momento da constituição do crédito 

trabalhista. Reclamação trabalhista que persegue crédito oriundo de 

trabalho realizado em momento anterior ao pedido de recuperação 

judicial. Submissão aos seus efeitos, independente de sentença 

posterior que simplesmente o declare. Recurso especial provido.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 

11.1.01/2005).

1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma 

prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo 

jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na 

confi ança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos 

predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de 

sua capacidade econômico-fi nanceira de adimplir com sua obrigação), 

cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a 

condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo 

para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se 

encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o 

devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, 

que inexigível.

2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não 

depende de provimento judicial que o declare — e muito menos do 

transcurso de seu trânsito em julgado —, para efeito de sua sujeição 

aos efeitos da recuperação judicial.

2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação 

judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o 

disposto no art. 7º, da Lei n. 11.101/2005. É possível, assim, ao próprio 

administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os 

créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer 

ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6º, 

§§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista — que 
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verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação 

judicial — deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença 

e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de 

credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral 

providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a 

demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a 

qual tem a função de simplesmente declará-lo.

3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência 

aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por 

propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento 

da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, 

naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não 

seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso 

de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem 

ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-

lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito 

trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, 

inarredavelmente.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

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

termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Presidente), que lavrará 

o acórdão.

Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Presidente) os Srs. 

Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura 

Ribeiro.

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

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator p/Acórdão

DJe 18.5.2017
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RELATÓRIO

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

por PROSERVI Serviços de Vigilância Ltda em Recuperação Judicial, com 

fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.

Recurso especial interposto em: 27.04.2016.

Conclusão ao Gabinete em: 28.09.2016.

Ação: de habilitação de crédito, ajuizada por Claudio Fernandes Monteiro, 

na qual requer a inclusão do seu crédito trabalhista no processo de recuperação 

judicial da recorrente.

Sentença: extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 267, VI, do CPC/1973, em virtude de o crédito ter se constituído com a 

sentença trabalhista em data posterior ao ajuizamento da recuperação judicial.

Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela 

recorrente, sob o fundamento de que os créditos decorrentes de ações trabalhistas 

apurados em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial devem 

ser executados na Justiça do Trabalho.

Recurso especial: alega violação dos arts. 6º, § 3º, 47 e 49, da Lei n. 

11.101/2005. Sustenta que o crédito trabalhista é constituído no momento da 

prestação do serviço e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória 

trabalhista, razão pela qual deve ser deferida a habilitação no processo de 

recuperação judicial.

Admissibilidade: o recurso foi inadmitido na origem pelo TJ/RS, tendo 

sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso 

especial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora):

1. Dos limites da controvérsia

A controvérsia cinge-se a determinar se os créditos trabalhistas litigiosos, 

não consolidados ao tempo do pedido da recuperação judicial, estão a ela 

sujeitos, na forma do art. 49, da Lei n. 11.101/2005.
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2. Da interpretação do art. 49, da Lei n. 11.101/2005 acerca dos créditos 

existentes na data do pedido da recuperação judicial

O art. 49, da Lei n. 11.101/2005 prescreve que “estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Em interpretação a esse dispositivo, o STJ já decidiu que somente com 

o trânsito em julgado da reclamação trabalhista o crédito é efetivamente 

constituído. Desse modo, para os efeitos da sujeição ao plano de recuperação, 

considera-se a data da consolidação do crédito (trânsito em julgado da 

reclamação trabalhista), não a data do fato gerador da obrigação do contrato de 

trabalho.

De acordo com a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do 

STJ, os créditos constituídos após o devedor ter ingressado com o pedido de 

recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos. Precedentes: 

REsp 1.321.288/MT, Terceira Turma, julgado em 27.11.2012, DJe 18.12.2012, 

AgRg no REsp 1.385.918/MT, Terceira Turma, julgado em 20.02.2014, DJe 

10.03.2014, REsp 1.298.670/MS, Quarta Turma, julgado em 21.05.2015, DJe 

26.06.2015, AgRg no AgRg no REsp 1.494.870/DF, Quarta Turma, julgado em 

06.09.2016, DJe 14.09.2016.

Ademais, registre-se que embora o crédito litigioso não se submeta ao 

plano de recuperação judicial, o juízo universal deve exercer o controle sobre os 

atos de constrição do patrimônio da recuperanda, a fi m de verifi car quais bens 

são essenciais à preservação da empresa.

3. Da solução da controvérsia no particular

A sentença do Juízo da Vara de Recuperação de Empresas e Falências 

de Porto Alegre (e-STJ fl s. 73/78) e o acórdão do TJ/RS (e-STJ fl s. 142/148) 

registraram que o pedido de recuperação ocorreu em 12.03.2014, ao passo que 

a sentença trabalhista (sem o trânsito em julgado) sobreveio em data posterior, 

em 26.05.2014.

O crédito litigioso não foi consolidado antes do pedido de recuperação e, 

por isso, está excluído do plano e de seus efeitos.

Forte nessas razões, nego provimento ao recurso especial.
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VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: o bojo da recuperação judicial 

de Proservi - Serviços de Vigilância Ltda, cujo pedido deu-se em 12.3.2014, 

Claudio Fernandes Monteiro requereu a habilitação de crédito trabalhista, 

declarado na sentença proferida em 26.5.2014, no importe de R$ 5.303,13 

(cinco mil, trezentos e três reais e treze centavos), em reclamação trabalhista 

promovida na data de 17.1.2014.

As instâncias ordinárias entenderam por bem extinguir o processo, sem 

resolução de mérito, por reputarem “que o habilitante teve sentenciado o seu 

crédito em reclamatória trabalhista na data de 26.5.2014, conforme fl s. 15/19, 

em data posterior, portanto, ao ajuizamento da recuperação, não se sujeitando 

aos seus efeitos, conforme disposto no art. 49, da Lei n. 1.101/2005” (e-STJ, fl s. 

73/78 e 143/149).

Nas razões do presente recurso especial, argumenta a recuperanda, em 

suma, que o crédito que se pretende habilitar decorre do inadimplemento do 

contrato de trabalho, cujos serviços prestados – e não pagos – deram-se em 

período anterior ao pedido de recuperação judicial (12.3.2014), devendo, por 

consequência, a ela se submeter. Ressalta, outrossim, que o art. 6º, §§ 2º e 

3º, deixa claro que a constituição do crédito em nada se confunde com a sua 

liquidez, pois possibilita ao credor de quantia ilíquida pleitear a reserva do valor 

que estima como devido, mesmo antes da sentença que o declarará” (e-STJ, fl s. 

154-175).

Na sessão de julgamento de 17.11.2016, a eminente relatora, Ministra 

Nancy Andrighi, em seu judicioso voto, entendeu por bem negar provimento à 

insurgência, sob o fundamento de que a consolidação do crédito trabalhista dá-

se somente com o trânsito em julgado da sentença trabalhista, e não a data do 

fato gerador da obrigação do contrato de trabalho.

De sua fundamentação, extrai-se o seguinte excerto:

[...]

O art. 49, da Lei n. 11.101/2005 prescreve que ‘estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 

Em interpretação a esse dispositivo, o STJ já decidiu que somente com o trânsito 

em julgado da reclamação trabalhista o crédito é efetivamente constituído. Desse 

modo, para os efeitos da sujeição ao plano de recuperação, considera-se a data 

da consolidação do crédito (trânsito em julgado da reclamação trabalhista), não a 

data do fato gerador da obrigação do contrato de trabalho.
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De acordo com a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do 

STJ, os créditos constituídos após o devedor ter ingressado com o pedido de 

recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos. Precedentes: 

REsp 1.321.288/MT, Terceira Turma, julgado em 27.11.2012, DJe 18.12.2012, AgRg 

no REsp 1.385.918/MT, Terceira Turma, julgado em 20.02.2014, DJe 10.03.2014, 

REsp 1.298.670/MS, Quarta Turma, julgado em 21.05.2015, DJe 26.06.2015, 

AgRg no AgRg no REsp 1.494.870/DF, Quarta Turma, julgado em 06.09.2016, DJe 

14.09.2016.

Ademais, registre-se que embora o crédito litigioso não se submeta ao plano 

de recuperação judicial, o juízo universal deve exercer o controle sobre os atos 

de constrição do patrimônio da recuperanda, a fi m de verifi car quais bens são 

essenciais à preservação da empresa”.

Na oportunidade, pediu-se vista para melhor análise do caso, notadamente 

em atenção à potencial repercussão da matéria no âmbito dos conflitos 

de competência que aportam a esta Corte de Justiça, e, porque, em minha 

compreensão, sobre a específi ca questão controvertida, consistente em saber 

o exato momento em que o crédito trabalhista é constituído, não há, até o 

presente momento, deliberação do Superior Tribunal de Justiça.

E o fazendo, concluo por divergir da compreensão externada pela relatora, 

com todas as vênias.

Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos.

A lei de regência reporta-se a “créditos existentes”, por ocasião do pedido 

de recuperação judicial, “ainda que não vencidos”, como sujeitos aos seus efeitos.

A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual 

por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre 

as partes, um dos sujeitos, baseado na confi ança depositada no outro (sob o 

aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque 

objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-fi nanceira de adimplir com 

sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir 

a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a 

efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, 

independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua 

contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível.

Pois bem. Tais considerações, de ordem conceitual, são oportunas para bem 

evidenciar que, em princípio, a constituição de um crédito pressupõe a existência 
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de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma 

decisão judicial que simplesmente o declare.

Pode-se afi rmar, assim, que, no bojo de um contrato trabalhista, a partir do 

momento em que o empregado presta seu labor, assume a condição de credor 

(em relação às correlatas verbas trabalhistas) de seu empregador, que, no fi nal do 

respectivo mês, deve efetivar sua contraprestação. Uma sentença que reconheça 

o direito do trabalhador em relação à aludida verba trabalhista certamente 

não constitui este crédito, apenas o declara. E, se este crédito foi constituído 

em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se 

encontra submetido, inarredavelmente.

Extrai-se da própria lei de regência a conclusão de que a consolidação do 

crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que 

o declare — e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado —, para 

efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Veja-se que o crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial 

pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 

7º, da Lei n. 11.101/2005. É dizer, é possível ao próprio administrador judicial, 

quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a 

despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação.

O art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.1.01/2005, por sua vez, permite o 

prosseguimento das ações trabalhistas na própria Justiça Laboral, que decidirá 

as impugnações ao crédito postulado na recuperação, bem como apurará o 

crédito a ser inscrito quando de sua defi nição no quadro geral de credores, sendo 

possível inclusive determinar a reserva de importância que “estimar” devida na 

recuperação judicial.

Pela pertinência ao deslinde da controvérsia, transcreve-se, no que releva, o 

dispositivo sob comento:

Art. 6º  A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do 

sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou 

modifi cação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza 

trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão 
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processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que 

será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá 

determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou 

na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe 

própria.

De seus termos, constata-se que a ação trabalhista — que verse, 

naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial — deve 

prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, 

posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao 

magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar 

devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, 

a qual tem a função de simplesmente declará-lo.

A questão debatida nos presentes autos, consistente em saber o momento 

em que o crédito trabalhista foi efetivamente constituído, foi, inclusive, objeto 

de ponderações pelos Ministros nos debates travados por ocasião do Julgamento 

do CC 129.720/SP, exarado pela Segunda Seção do STJ.

Especifi camente sobre a constituição do crédito trabalhista, oportuno 

trazer à colação a advertência trazida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, que 

bem apontou a importância de se inferir, no bojo de recurso especial, e não no 

âmbito de confl ito de competência, se o crédito em discussão, de fato, tem origem 

na prestação de serviço anterior, o que deve ser analisado, pontualmente, pelo 

Juízo da Recuperação Judicial, passível, naturalmente, de revisão pelas instâncias 

superiores.

[...]

O Juízo do Trabalho diz que o crédito foi constituído após a recuperação, 

mas não diz qual a origem do crédito, e nem o que ele entende por crédito 

constituído. Mas me parece que ele entende por crédito constituído aquele que foi 

reconhecido por uma sentença posterior. E tenho reservas a esse entendimento. 

Figuro a hipótese de um empregado que prestou serviços antes do pedido de 

recuperação judicial; ele pode até ter o crédito de salários atrasados, por exemplo, 

na recuperação judicial, e estar pedindo outro crédito completamente diferente 

na Justiça do Trabalho. Podem ser até danos morais, ou pode ser uma outra 

verba salarial que não estivesse sendo discutida na época, mas relacionada a 

fatos anteriores à recuperação. Portanto, não tenho como, das peças integrantes 

deste confl ito, afi rmar que se trata de créditos constituídos após a recuperação. 

Não se pode afi rmar, com a chancela da autoridade das decisões do STJ, que esse 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

758

específi co crédito seja de fato originado em prestação de serviço posterior ao 

início da recuperação.

O meu voto acompanha o voto do Ministro Marco Buzzi com os acréscimos do 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, com a devida vênia da diminuta divergência que 

remanesceu em relação ao voto do Ministro Relator. Mas me limito a estabelecer 

que, na linha da nossa tradicionalíssima jurisprudência, cabe à Justiça do Trabalho 

exercer todo o conhecimento dessas reclamações e estabelecer o que é devido e a que 

título é devido. Essa decisão deve ser habilitada ou levada à consideração do juízo 

da recuperação, e ele fará essa verifi cação e classifi cação de quais os créditos devem 

integrar o quadro dos credores sujeitos à recuperação e quais são extraconcursais. O 

Juízo da recuperação, de posse da sentença da Justiça do Trabalho, deverá estabelecer, 

com base nos fundamentos da sentença, se se trata de verbas trabalhistas posteriores 

à recuperação, e, portanto, extraconcursais, ou anteriores, a serem inseridas no 

quadro de credores da recuperação. Essas decisões dele não serão soberanas, porque 

são passíveis de recursos perante o Tribunal de Justiça.

Penso que essa classifi cação não deve ser defi nida, quanto a cada crédito, no 

confl ito, por ausência do necessário contraditório e supressão de instância, mas que 

devemos defi nir que a execução vai correr na Vara de Recuperação, e caberá ao Juízo 

da Recuperação classifi car esse crédito como extraconcursal ou não, e suas decisões 

serão passíveis de recurso para o Tribunal de Justiça, e, aí sim, poderemos, no futuro, 

vir a julgar a questão em eventual recurso especial.

Com esse norte, há que se analisar a origem do crédito em discussão e 

inferir se se trata de verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço em 

momento anterior ao pedido de recuperação judicial, a ela se sujeitando, ou se 

são posteriores, a serem concebidas como crédito extraconcursal.

 Na hipótese dos autos, os termos da condenação da sentença trabalhista 

não deixam dúvidas quanto à anterioridade do crédito, em relação ao pedido de 

recuperação judicial (datado de 12.3.2014), que assim dispôs:

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação rejeito a preliminar de 

ausência de pressuposto processual, e no mérito, julgo procedente em parte 

a ação movida por Claudio Fernandes Monteiro contra Proservi Serviços de 

Vigilância Ltda., para condenar a reclamada no que segue:

I. Pagamento das férias do período aquisitivo de 2011/2012, com acréscimo de 

1/3, em dobro; e

II. Depósito, na conta vinculada do autor, das diferenças de FGTS referentes aos 

meses de abril a julho e setembro a dezembro/2013

Nesse contexto, em se tratando de créditos trabalhistas constituídos em 

momento anterior ao pedido da recuperação judicial, a sujeição destes aos seus 

efeitos é medida de rigor.
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Não se pode deixar de considerar, aliás, que o tratamento privilegiado 

ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação 

judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do 

desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que 

pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não 

seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de 

credores), bem como benefi ciar os credores que contribuem ativamente para 

o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o 

pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de 

serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, não 

faz jus ao privilégio de ser concebido como crédito extraconcursal.

Por reputar que a matéria em julgamento ainda não foi objeto de pontual 

deliberação por esta Corte de Justiça, em relação aos precedentes destacados 

pela eminente relatora, tem-se, permissa venia, que os mesmos não retratam o 

posicionamento do STJ sobre a específi ca questão tratada nos presentes autos, 

consistente em saber o momento em que o crédito trabalhista se encontra 

consolidado.

No tocante aos apontados julgados da Terceira Turma (REsp 1.321.288/

MT e AgRg no REsp 1.385.918/MT), importa assinalar que a discussão ali 

travada consistia em saber se a novação operada pela aprovação do plano de 

recuperação judicial dar-se-ia sobre o valor indicado pelo devedor quando do 

pedido ou se pelo valor apurado em superveniente sentença. Note-se que não 

se discutia, naquele caso, se o crédito trabalhista encontrar-se-ia ou não sujeito 

aos efeitos da recuperação judicial. Naqueles casos, a própria recuperanda, 

independente de sentença - aliás, independente de processo -, apontou, quando 

da formulação do plano de recuperação, como normalmente se dá, os débitos que 

tinham, entre os quais o ali debatido débito trabalhista. Ressai, clarividente, que 

o crédito trabalhista, independente de sentença (e muito menos de trânsito em 

julgado) encontrava-se submetido aos efeitos da recuperação judicial, pairando 

a controvérsia, como assinalado, sobre o valor que a novação deveria operar (se 

sobre o valor inicialmente indicado ou se o valor posteriormente reconhecido 

em sentença).

Já o entendimento exarado pela Quarta Turma, por ocasião do julgamento 

do REsp n. 1.296.670/MS, por sua vez, consistiu na não submissão aos efeitos 

da recuperação judicial de crédito de honorários advocatícios constituídos 

(estes sim) por sentença proferida em momento posterior ao pedido. Aliás, 
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diversamente do crédito trabalhista sob comento, a sentença, na parte em que 

arbitra honorários advocatícios sucumbenciais, é sempre constitutiva do direito 

creditício do advogado (ut REsp 886.178/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Corte 

Especial, julgado em 2/12/2009, DJe 25/2/23010).

Por fi m, a discussão travada no AgRg no AgRg no REsp 1.494.870/DF, 

pelo que se pode depreender de seu interior teor, referia-se à submissão ou não 

aos efeitos da recuperação judicial de crédito reconhecido em ação indenizatória 

que se processou perante o Juízo estadual (18ª Vara Cível de Brasília/DF), e não 

de crédito trabalhista, caso dos presentes autos.

De todo modo, em atenção à origem do crédito, consistentes em verbas 

trabalhistas relacionadas à prestação de serviço em momento anterior ao pedido 

de recuperação judicial (datado de 12.3.2014), afi gura-se de rigor a sua submissão 

aos efeitos da recuperação judicial

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, divirjo da 

eminente relatora, Ministra Nancy Andrighi, para conferir provimento ao 

recurso especial, para que o crédito trabalhista, objeto da habilitação subjacente, 

seja incluído na recuperação judicial.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Cláudio Fernandes Monteiro (Cláudio) 

pretendeu a habilitação de seu crédito trabalhista nos autos da Recuperação 

Judicial da empresa PROSERVI – Serviços de Vigilância Ltda. (PROSERVI). 

O pedido foi extinto pelo juízo de piso, que considerou o crédito posterior ao 

pedido de recuperação judicial, o que levou a PROSERVI a apresentar o agravo 

de instrumento de que se originou este recurso especial.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso 

em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito proveniente 

de demanda trabalhista. Impossibilidade. Crédito constituído após ajuizamento 

da recuperação judicial. Aplicação do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. Observância 

do princípio da preservação da empresa. À unanimidade, negaram provimento ao 

recurso (e-STJ, fl . 143).
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No seu recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da CF, a PROSERVI 

apontou negativa de vigência aos arts. 6º, § 3º, 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, 

na medida em que

tendo o habilitante sido admitido para o trabalho em 14.03.2010 e em se 

considerando que a própria reclamatória trabalhista fora proposta em 17.01.2014, 

antes mesmo do pedido de recuperação judicial, que só veio a ser proposto em 

12.03.2014, forçoso reconhecer que o crédito que decorre desta relação já existia 

à época do pedido de recuperação, devendo, portanto, sujeitar-se a ela (e-STJ, fl . 

160).

Concluiu que se o crédito decorre de verbas salariais não pagas, conforme 

foi reconhecido na sentença trabalhista, ele já existia ao tempo do pedido de 

recuperação judicial e a ela deve se submeter.

Na sessão de julgamento realizada aos 17.11.2016, após o voto da Ministra 

Nancy Andrighi, Relatora, que negava provimento ao recurso, pediu vista, 

antecipadamente, o Ministro Marco Aurélio Bellizze (e-STJ, fl . 220). Na sessão 

de 6.12.2016, referido Ministro apresentou seu voto, dando provimento ao 

recurso especial. Pedi vista e, após detida análise dos autos, penso que o recurso 

deve ser provido.

Como pontuado no voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, a constituição 

do crédito trabalhista se dá na ocasião da prestação do trabalho. É ali que nasce 

o direito à percepção do salário e de seus consectários. O fato de o trabalhador 

precisar se socorrer ao Poder Judiciário para ver essa situação reconhecida não 

altera esse panorama.

A sentença declara o direito e o quantifi ca, não o cria. Logo, incide ao caso 

o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, no sentido de que todos os créditos 

existentes na data do pedido de recuperação judicial serão abrangidos por esse 

regime especial.

Dessarte, deve ser admitida a habilitação do crédito de Cláudio 

na recuperação judicial da PROSERVI, pois constituído anteriormente à 

propositura da demanda, ainda que declarado posteriormente.

Nessas condições, pelo meu voto, rendendo minhas homenagens à Ministra 

Relatora, acompanho a divergência apresentada pelo Ministro Marco Aurélio 

Bellizze e dou provimento ao recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.662.359-SP (2016/0306438-7)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: SB Comércio Ltda

Advogados: João Serra - SP022548

Paulo André Vieira Serra e outro(s) - PA006858

Marcio Amin Faria Nacle - SP117118

Rogério Márcio Bonizzoni Serra e outro(s) - SP261456

Lukas de Oliveira Marinho e outro(s) - DF048912

Recorrido: Rodoviaria Estrela do Norte Ltda - Massa Falida

Advogado: Ricardo Luiz Giglio - Síndico - SP026498

EMENTA

Direito Processual Civil e Falimentar. Recurso especial. Recurso 

manejado sob a égide do CPC/1973. Falência. Decisão interlocutória 

determinando o cancelamento dos atos da matrícula de bem imóvel. 

Impossibilidade. Arrematação realizada em processo trabalhista após a 

decretação da quebra. Ofensa ao art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661/1945. 

Plena efi cácia da venda judicial. Recurso provido.

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do 

Enunciado n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9.3.2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A arrematação é ato de alienação coativa, que prescinde da 

participação do devedor, realizando-se mesmo contra a sua vontade, 

constituindo modalidade de expropriação. Desse modo, a inefi cácia do 

ato de transferência de propriedade, elencados no art. 52, VII e VIII 

do Decreto-Lei n. 7.661/1945 não abrange a hipótese de arrematação, 

negócio jurídico celebrado entre o Estado e o adquirente, respeitado o 

devido processo legal. Precedentes.

3. A ação revocatória prevista no Decreto-Lei n. 7.661/1945 é 

necessária tanto para atacar e revogar os atos praticados pelo falido 
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e discriminados no seu art. 52, como os atos fraudulentos previstos 

no seu art. 53, não podendo se falar em decretação da inefi cácia da 

alienação judicial por simples decisão interlocutória no juízo da 

falência. Precedentes.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.

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

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Dr(a). Lukas de Oliveira Marinho, pela parte recorrente: SB Comércio 

Ltda

Brasília (DF), 23 de maio de 2017 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 1º.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: SB Comércio Ltda. (SB) ajuizou embargos 

de terceiro contra Rodoviária Estrela do Norte Ltda. - Massa Falida (Rodoviária 

Estrela), alegando ser legítima proprietária e possuidora do imóvel registrado 

no 2º Ofício do Registro de Imóveis de Belém/PA. Destacou que adquiriu 

o referido bem da empresa Transportadora Transnascimento aos 9.1.1989, 

que o teria adquirido, aos 15.5.1986, em um leilão havido nos autos de uma 

reclamação trabalhista em que foi parte a Rodoviária Estrela. Explicou que o 

imóvel foi objeto de arrecadação naquele processo de falência, com o escopo 

de avaliação e venda. Sustentou ser terceiro de boa-fé, uma vez que, à época 

da aquisição não existiam gravames sobre o bem e que o possui há mais de 20 

(vinte) anos.
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O Juízo de piso julgou improcedentes os embargos de terceiro.

O Tribunal a quo negou provimento à apelação interposta por SB, 

consoante se vê da seguinte ementa:

Embargos de terceiro. Imóvel arrematado em leilão judicial quando já havia 

sido decretada a falência da empresa devedora. Posterior alienação a terceiro, 

embargante, nula. Inteligência dos artigos 40 § 1º do Decreto-Lei n. 7.661/1945 

e artigo 215 da Lei de Registros Públicos. Embargos improcedentes. Recurso 

improvido (e-STJ, fl . 372).

SB interpôs, então, recurso especial alegando violação do art. 52, VII 

e VIII, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, além de divergência jurisprudencial. 

Sustentou que (1) é terceiro de boa-fé; (2) o imóvel foi primeiro adquirido pela 

empresa Transportadora Transnascimento em um leilão judicial; (3) não ocorreu 

propósito fraudulento por parte da Rodoviária Estrela; (4) a inefi cácia dos atos 

de transferência de propriedade elencados no art. 52, VII e VIII, do Decreto-

Lei n. 7.761/1945 não abrange as hipóteses de arrematação; (5) faz mais de 20 

(vinte anos) que efetuou a aquisição do aludido bem; e, (6) havia necessidade 

de manejo da ação revocatória para que a massa falida pudesse reaver o imóvel 

(e-STJ, fl s. 396/408).

As contrarrazões foram apresentadas às e-STJ, fl s. 436/441.

O apelo nobre interposto por SB não foi admitido pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo em virtude dos seguintes óbices (1) não demonstração 

de ofensa a dispositivos de lei federal; (2) incidência da Súmula n. 7 do STJ; e, 

(3) não comprovação da divergência jurisprudencial.

Seguiu-se o agravo em recurso especial que não foi conhecido em decisão 

monocrática da relatoria da Ministra Presidente do STJ, com fulcro no art. 21-

E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, do RISTJ, porque não foram impugnados 

especifi camente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo 

nobre.

Na sessão de 21.3.2017, o agravo interno foi provido pela Terceira Turma 

para convertê-lo em recurso especial, independentemente de publicação de 

acórdão (e-STJ, fl . 511).

O parecer apresentado pelo Ministério Público Federal opinou pelo 

provimento do apelo nobre (e-STJ, fl s. 519/524).

É o relatório.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 29, (247): 629-777, julho/setembro 2017 765

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): De plano, vale pontuar que o 

presente recurso especial foi interposto com fundamento no CPC/1973, razão 

pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma 

nele prevista, com a interpretação dada pelo Enunciado n. 2 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9.3.2006:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então 

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme constou no relatório, SB Comércio Ltda. (SB) ajuizou embargos 

de terceiro contra Rodoviária Estrela do Norte Ltda. - Massa Falida (Rodoviária 

Estrela), alegando ser legítima proprietária e possuidora do imóvel registrado 

no 2º Ofício do Registro de Imóveis de Belém/PA. Destacou que adquiriu 

o referido bem da empresa Transportadora Transnascimento aos 9.1.1989, 

que o teria adquirido, aos 15.5.1986, em um leilão havido nos autos de uma 

reclamação trabalhista em que foi parte a Rodoviária Estrela. Explicou que o 

imóvel foi objeto de arrecadação naquele processo de falência, com o escopo 

de avaliação e venda. Sustentou ser terceiro de boa-fé, uma vez que, à época 

da aquisição não existiam gravames sobre o bem e que o possui há mais de 20 

(vinte) anos.

Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes pelo Juízo de 

primeiro grau, mantida a improcedência pelo Tribunal de origem.

Inconformada, SB interpôs o presente recurso especial, alegando 

violação do art. 52, VIII, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, além de divergência 

jurisprudencial.

(1) Da efi cácia da arrematação de bem imóvel realizada em processo trabalhista 

após a decretação da quebra (art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661/1945)

A questão controvertida dos autos visa examinar a efi cácia da arrematação 

de bem imóvel ocorrida nos autos de reclamação trabalhista em relação à massa 

falida, nos termos do disposto no art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661/1945.

A falência da Rodoviária Estrela foi decretada aos 11.9.1985. O bem 

imóvel, objeto da controvérsia, foi arrematado em reclamação trabalhista, com 
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a expedição da carta de arrematação aos 15.5.1986 para a Transportadora 

Transnascimento e, posteriormente, transferido para a SB, ora recorrente, aos 

9.1.1989, data do registro da escritura de compra e venda no 2º Ofício de 

Registro dos Imóveis de Belém do Pará.

No processo falimentar instaurado sob a égide do Decreto-Lei n. 

7.661/1945, que ainda tramita na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca 

de São Paulo, conforme consulta realizada na internet aos 3.4.2017, após 

requerimento do Síndico, houve decisão singular determinando o cancelamento 

dos atos da matrícula do imóvel objeto do litígio, proferida aos 10.11.2000 

(e-STJ, fl . 164), declarando incidentalmente a nulidade de todos os registros 

efetuados naquela matrícula relativos à compra e venda ocorridos após a quebra, 

nos termos do art. 40, § 1º, da lei de regência, que possui a seguinte redação:

Art. 40. Desde o momento da abertura da falência, ou da decretação do 

sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens e deles dispor.

1º Não pode o devedor, desde aquele momento, praticar qualquer ato que 

se refira direta ou indiretamente, aos bens, interesses, direitos e obrigações 

compreendidos na falência, sob pena de nulidade, que o juiz pronunciará de 

ofício, independentemente de prova de prejuízo.

O art. 52, VII e VIII, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, por sua vez, assim 

dispõe:

Art. 52. Não produzem efeitos relativamente à massa, tenha ou não 

o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não 

intenção deste fraudar credores:

[...]

VII - as inscrições de direitos reais, as transcrições de transferência de 

propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa 

a imóveis, realizadas após a decretação do sequestro ou a declaração da falência, 

a menos que tenha havido prenotação anterior; a falta de inscrição do ônus 

real dá ao credor o direito de concorrer à massa como quirografário, e a falta da 

transcrição dá ao adquirente ação para haver o preço até onde bastar o que se 

apurar na venda do imóvel;

VIII - a venda, ou transferência de estabelecimento comercial ou industrial, 

feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a 

êsse tempo existentes, não tendo restado ao falido bens sufi cientes para solver 

o seu passivo, salvo se, dentro de trinta dias, nenhuma oposição fizeram os 

credores à venda ou transferência que lhes foi notifi cada; essa notifi cação será 

feita judicialmente ou pelo ofi cial do registro de títulos e documentos.
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A decisão d o juízo universal, proferida incidentalmente no processo 

falimentar, cancelou o registro de imóvel arrematado em leilão trabalhista com 

base no art. 40, § 1º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945, que regula os efeitos da 

decretação da quebra contra o falido, impossibilitando-o de administrar seus bens.

O art. 52, por sua vez, enumera os atos praticados pelo falido que serão tidos 

por inefi cazes, caso eles ocorram após o decreto da quebra ou dentro do termo 

legal da falência.

As normas legais acima transcritas pretendem ver declarada a inefi cácia 

da transferência de bens entre particulares, em razão da possibilidade de fraude 

ao patrimônio da massa falida, fi cando sem bens sufi cientes para solver o seu 

passivo, em prejuízo dos credores.

Trata-se de inefi cácia do ato, sem necessidade de perquirir sobre a intenção 

do devedor de fraudar ou não os credores. Isso ocorre porque com a decretação 

da falência o falido perde a administração dos seus bens.

No entanto, nenhum dos dispositivos legais em comento se referem à 

arrematação, que é ato de alienação coativa, que prescinde da participação do 

devedor, realizando-se mesmo contra a sua vontade.

A doutrina clássica de PONTES DE MIRANDA afirma que 

a arrematação é negócio jurídico estabelecido entre o Estado-juiz e o 

arrematante:

[...] se há demanda, há relação jurídica processual; se há relação jurídica 

processual, o juiz prometeu prestação jurisdicional; a eficácia da decisão do 

juiz é que nos pode dizer de que natureza é a arrematação. Ora, a arrematação 

é negocial porque há o pressuposto da concordância de duas declarações de 

vontade, e a decisão do juiz constitutiva. [...] A verdadeira teoria é a que atende à 

relação de direito público entre o juiz (Estado) e o arrematante, aliás entre o juiz 

e os lançadores e entre o juiz e o lançador-arrematante, como ato processual no 

processo de execução (Comentários ao Código de Processo Civil. Atualizado 

por BERMUDES, Sérgio. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2002, vol. VI, pp. 267/268).

Na defi nição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a arrematação 

só pode ser entendida como “ato de desapropriação”, ou seja, como ato processual 

de soberania do Estado que, pelo órgão judicial, “expropria os bens do executado” e 

transfere, a título oneroso, sua propriedade a terceiro (Curso de Direito Processual 

Civil. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2008, vol. II, p. 370 - sem destaque no 

original).
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CASSIO SCARPINELLA BUENO também ressalta a natureza pública 

da arrematação, tratando-se de uma forma coativa de alienação judicial de bens 

penhorados para satisfação do exequente pelo valor de sua aquisição (Curso 

Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. Saraiva. 2008, vol. 

3, p. 309 - sem destaque no original).

Em voto da relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

esta Terceira Turma decidiu que uma alienação realizada no curso do processo de 

execução, mediante arrematação, porém, não se amolda à restrição legal, pois é uma 

venda coativa, que, atendendo ao devido processo legal, conta com a participação 

direta do Poder Judiciário, constituindo modalidade de expropriação. Veja-se a 

ementa do julgado:

Recurso especial. Direito Comercial e Processual Civil. Ação revocatória. Falência. 

Arrematação realizada em processo trabalhista após a data fixada como termo 

legal, mas antes da decretação da quebra. Inocorrência de ofensa ao artigo 52, VIII, 

do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Plena efi cácia da venda judicial. Precedente específi co 

desta Corte. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.187.706/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

7.5.2013, DJe 13.5.2013)

No mesmo sentido são os precedentes da relatoria da eminente Ministra 

Nancy Andrighi:

Direito Processual Civil e Falimentar. Recurso especial. Ação revocatória. 

Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Não indicação. 

Súmula 284/STF. Fundamento do acórdão não impugnado. Súmula 283/STF. 

Prequestionamento. Ausência. Súmula 211/STJ. Reexame de fatos e provas. 

Inadmissibilidade. Arrematação após a decretação da quebra. Art. 52, VIII, do 

Decreto 7.661/1945. Inaplicabilidade.

1- Ação revocatória ajuizada em 11.12.2001. Recurso especial concluso ao 

Gabinete em 11.4.2014.

2- Controvérsia que se cinge em examinar a efi cácia de arrematação de bem 

imóvel em relação à recorrida (massa falida).

3- A ausência de expressa indicação da obscuridade, omissão ou contradição 

enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à alegação de violação do 

art. 535 do CPC.

4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado impede a 

apreciação da questão objeto da insurgência.
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5- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 

violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o 

conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

6- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

7- A ineficácia dos atos de transferência de propriedade elencados no art. 52, 

VIII, do DL n. 7.661/1945 não abrange as hipóteses de arrematação, pois se trata de 

negócio jurídico estabelecido entre o Estado e o adquirente.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.447.271/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.5.2014, 

DJe 6.6.2014 - sem destaque no original)

Direito Comercial e Processual Civil. Recurso especial. Prequestionamento. 

Falência. Ação revocatória. Arrematação de bem hipotecado da falida antes da 

decretação da falência mas após o termo legal da quebra. Art. 52, VIII, do Decreto 

7.661/1945.

- Não se conhece de recurso especial quanto à matéria que não foi debatida e 

decidida na origem.

- A ineficácia prevista no art. 52, VIII, do Decreto 7.661/1945 não abrange 

arrematação de bem da falida.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 533.108/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2.12.2004, DJ 

17.12.2004, p. 520 - sem destaque no original)

Portanto, a inefi cácia dos atos de transferência de propriedade, elencados 

no art. 52, VII e VIII da antiga Lei de Falências, não abrange a hipótese de 

arrematação, negócio jurídico celebrado entre o Estado e o adquirente.

(2) Da necessidade do ajuizamento de ação revocatória (art. 55 do Decreto-Lei 

n. 7.661/1945)

De todo modo, ainda que fosse possível declarar a inefi cácia do ato, o 

meio utilizado pelo juízo falimentar não seria idôneo. Com efeito, não cabe a 

declaração incidental de inefi cácia de registro imobiliário envolvendo terceiro, 

fazendo-se necessário o ajuizamento da ação revocatória pelo síndico ou por 

qualquer credor, provando-se a fraude do devedor e do terceiro que com ele 

contratou (arts. 53 e 55 do Decreto-Lei n. 7.661/1945).

A ação revocatória prevista no Decreto-Lei n. 7.661/1945 era necessária 

tanto para atacar os atos praticados pelo falido e discriminados no seu art. 52, 
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como para revogar os atos fraudulentos previstos no seu art. 53, não havendo 

que se falar em decretação de ofício da inefi cácia do negócio, tampouco por 

simples decisão interlocutória no juízo da falência, como ocorreu na hipótese 

sob análise.

O atualizador da obra de PONTES DE MIRANDA bem esclarece a 

diferença entre o antigo e o novel diploma regulamentador da falência:

A grande diferença de natureza processual ocorrida, com posição 

absolutamente superior da lei atual, é esta permitir que, nos casos do art. 129, 

a inefi cácia possa ser declarada de ofício e por simples decisão interlocutória do 

juízo da falência, exigindo ação chamada revocatória apenas para os casos do 

art. 130. Na lei anterior, embora já houvesse jurisprudência tentando afirmar 

a desnecessidade de ação revocatória para os casos do art. 52, a tendência 

majoritária era no sentido de exigir a ação para as duas situações (BEZERRA FILHO, 

Manoel Justino (Atualizador). Tratado de Direito Privado. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais. 2012. Tomo XXVIII - Direito das Obrigações - Falência, p. 412 - sem 

destaques no original).

O parecer ministerial ressaltou a impossibilidade de anular a arrematação 

ocorrida no juízo trabalhista por mero despacho nos autos da falência:

Ao fundamentar a invalidade da alienação com fulcro no art. 40, § 1º, do 

Decreto-Lei n. 7.661/1945, o Tribunal de Justiça entendeu não ser necessária a 

propositura de demanda autônoma.

Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o tema, esclarece que a inefi cácia de atos 

anteriores à falência não se confunde com o reconhecimento da nulidade de atos 

posteriores à quebra, hipótese em que, de fato, seria dispensável o ajuizamento 

de ação revocatória:

A inefi cácia do ato, objetiva ou subjetiva, deve ser declarada pelo juiz 

da falência num ação falimentar própria, a revocatória. Como destaca a 

doutrina, não se confunde a inefi cácia de atos anteriores à sentença de 

decretação da falência com a nulidade dos praticados após a decisão 

de quebra (ou do sequestro cautelar). Em relação a estes últimos - atos 

que a sociedade falida não poderia mais praticar porque já se encontrava 

dissolvida e em processo de liquidação falimentar -, aplica-se o art. 40, § 

1º, que autoriza o juiz a desconstituir os seus efeitos de ofício, mediante 

simples despacho, independente pois de ação revocatória. (COELHO, Fábio 

Ulhoa. Curso de Direito Comercial, v. 3. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 

282)

[...]
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Passados mais de 14 anos desde a realização da hasta pública (15.05.1986), 

não poderia o juízo falimentar anulá-la por mero despacho nos autos da falência, 

sobretudo sem, ao menos, garantir o contraditório aos adquirentes de boa-fé (e-STJ, 

fl s. 519/524 - sem destaques no original).

Os precedentes desta Corte Superior destacam a necessidade da propositura 

de ação revocatória para declarar a inefi cácia de atos após a decretação da 

quebra:

Falência. Termo legal. Ineficácia dos atos do falido. Necessidade de ação 

revocatória (art. 55, do Decreto-Lei n. 7.661/1945). Recurso especial provido.

I - O caminho para considerar inefi cazes os atos praticados pelo falido, dentro do 

termo legal, é o da ação revocatória, a qual pode ser proposta pelo síndico da massa 

falida ou por qualquer credor nos prazos estipulados no art. 55 do Decreto-Lei n. 

7.661/1945.

II - As transações realizadas pelo falido continuam tendo efi cácia enquanto 

não forem declaradas inefi cazes, o que somente pode ser obtido por meio da 

propositura da competente ação revocatória, prevista no referido art. 55 da Lei de 

Falências. A única exceção a essa regra é a do art. 57 da referida Lei, ao possibilitar 

que a inefi cácia do ato seja oposta como defesa em ação ou execução.

III - A declaração de ineficácia não pode ser unilateral sem que se abra a 

oportunidade do contraditório.

IV - Recurso especial provido.

(REsp 881.216/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 

9.3.2010, DJe 8.4.2010 - sem destaque no original)

Direito Falimentar. Ação revocatória. Declaração de ineficácia. Dação em 

pagamento. Termo legal. Art. 52, DL 7.611/1945. Via adequada. Precedente. 

Doutrina. Recurso desacolhido.

- Na linha da melhor doutrina, “é por intermédio da ação revocatória que a massa 

falida pode obter a decretação da inefi cácia ou a revogação dos atos indicados nos 

arts. 52 e 53 da Lei” (dentre outros, Sampaio Lacerda, Manual de Direito Falimentar, 

12ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1985, n. 85, p. 143).

(REsp 259.265/SP, Rel. Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 10.10.2000, DJ 20.11.2000, p. 301 - sem destaque no original)

Em suma, é o caso para dar provimento ao recurso especial com o fi m 

de privilegiar a segurança jurídica dos atos judiciais, conferindo-se efi cácia em 

relação à massa falida do ato de transferência de imóvel ocorrido em virtude de 

arrematação em praça pública e realizado após a decretação da falência.
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(3) Da fi xação da sucumbência

Em razão do provimento do recurso especial, a massa falida arcará com 

o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor da empresa 

SB Comércio Ltda., arbitrados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

em atenção ao disposto no art. 20, § 4º, do CPC/1973, corrigidos a partir da 

publicação deste acórdão.

Nessas condições, dou provimento ao recurso especial.

É o voto.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa 

(arts. 77, §§ 1º e 2º, e 1.026, § 2º, do NCPC).

RECURSO ESPECIAL N. 1.663.172-TO (2017/0066137-6)
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EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Prequestionamento. Ausência. 

Súmula 211 do STJ. Intimação eletrônica tácita. Art. 5º, § 3º, da Lei n. 

11.419/2006. Decêndio. Termo fi nal. Dia não-útil. Prorrogação para 
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dia útil seguinte.

1. Ação indenizatória por perdas e danos e compensatória de 

danos morais ajuizada em 08.05.2003, de que foi extraído o presente 

recurso especial, interposto em 25.07.2016 e concluso ao Gabinete em 

24.05.2017. Julgamento pelo CPC/1973.

2. O propósito recursal é decidir sobre a prorrogação da data da 

intimação tácita, quando coincidir com dia não útil, a fi m de que, em 

consequência, se reconheça a tempestividade da apelação interposta 

na origem.

3. A ausência de decisão acerca do dispositivo legal indicado 

como violado, não obstante a interposição de embargos de declaração, 

impede o conhecimento do recurso especial.

4. Malgrado o § 3º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, que 

dispõe sobre a intimação tácita, não trate expressamente da possível 

prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, se o último dia do 

decêndio for feriado ou outro dia não útil, o § 2º do mesmo dispositivo 

legal prevê que, “nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, 

a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil 

seguinte”.

5. A interpretação sistemática, portanto, induz a conclusão de 

que, recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio 

em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o 

primeiro dia útil seguinte.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do 

recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.
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Brasília (DF), 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 14.8.2017

RELATÓRIO

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

por Hélio José Moreira Alves de Brito, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional.

Concluso ao gabinete em: 24.05.2017.

Ação: Indenizatória por perdas e danos e compensatória de danos morais, 

ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos.

Sentença: o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

Acórdão: o TJ/TO, ao julgar o agravo interno interposto pelo recorrente, 

manteve a decisão monocrática, em que não foi conhecida a apelação que 

interpusera, porque intempestiva. O acórdão está assim ementado:

Agravo regimental em apelação. Decisão monocrática. Intempestividade. 

Processo eletrônico. Intimação. Confi rmação automática pelo decurso do prazo. 

Interposição de recurso. Inobservância à regra especial. Recurso intempestivo.

1. O prazo inicial para interposição de Apelação, no caso de a intimação da 

parte, por meio eletrônico, ter sido confi rmada automaticamente pelo decurso 

do prazo de dez dias sem consulta voluntária ao sistema e-proc, começa a fl uir no 

primeiro dia útil seguinte ao da intimação, nos termos do § 3 o do artigo 5 o da 

Lei n o 11.419, de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

2. Uma vez implantado pelos tribunais o sistema de processo eletrônico, 

no âmbito das respectivas jurisdições, autorizado pela Lei n o 11.419, de 2006, 

a contagem dos prazos submeter-se-á aos critérios especiais que referida lei 

institui.

3. A intimação eletrônica da sentença confirmada automaticamente pelo 

sistema em 16.11.2014 (domingo), em virtude da parte não ter efetivado a 

consulta eletrônica da intimação após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, 

tem como termo inicial para interposição de Apelação a data de 17.11.2014 

(segunda-feira), e termo final em 1º.12.2014, mostrando-se intempestivo o 

recurso interposto em 2.12.2014.
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4. Possível equívoco na contagem do prazo do sistema processual divulgado 

pelos tribunais por meio eletrônico não constitui elemento hábil a afastar 

a intempestividade na realização de ato processual, por se tratar de serviço 

meramente auxiliar, não tendo o condão de retirar o ônus da parte em verifi car 

efetivamente a contagem do prazo, nos termos da Lei n o 11.419, de 2006.

Embargos de Declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação do art. 4º, § 4º, da Lei n. 11.419/2006, do 

caput do art. 184 e seu § 1º, do CPC/1973, e do caput do art. 224, §§ 1º, 2º e 3º 

do NCPC, bem como dissídio jurisprudencial.

Defende a prorrogação da data da intimação tácita para o primeiro dia útil 

seguinte, quando o último dia do prazo estabelecido no § 3º do art. 5º da Lei n. 

11.419/2006 coincidir com dia não-útil.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal é decidir 

sobre a prorrogação da data da intimação tácita, quando coincidir com dia não 

útil, a fi m de que, em consequência, se reconheça a tempestividade da apelação 

interposta na origem.

1. Da violação do caput do art. 224, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/2015

O acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, 

não decidiu acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso 

especial quanto ao art. 224, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/2015, o que inviabiliza o seu 

julgamento.

Aplica-se, neste caso, a Súmula 211 do STJ.

Além do mais, convém ressaltar que a sentença foi publicada na vigência 

do CPC/1973, de modo que não incidem, no particular, os dispositivos do 

CPC/2015.

2. Da violação do art. 4º, § 4º, da Lei n. 11.419/2006 e do caput do art. 184 e 

seu § 1º, do CPC/1973

Segundo o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do 

processo judicial, uma vez enviada a intimação eletrônica, o intimando terá 10 
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(dez) dias corridos para consulta-la, sob pena de a intimação ser considerada, 

automaticamente, realizada na data do término desse prazo (intimação tácita).

Malgrado o § 3º do referido dispositivo legal, que dispõe sobre a intimação 

tácita, não trate expressamente da possível prorrogação para o primeiro dia útil 

seguinte, se o último dia do decêndio for feriado ou outro dia não útil, o § 2º 

prevê que, “nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será 

considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte”.

É dizer, se o intimando realiza a consulta eletrônica no último dia do 

decêndio, contado o prazo do envio da intimação, e se esse dia for um feriado ou 

dia não útil, a data da intimação será o primeiro dia útil subsequente, com base 

no § 2º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006.

Então, se esse mesmo intimando simplesmente não acessa o sistema, e, 

portanto, é tido, segundo o § 3º do mesmo dispositivo legal, como tacitamente 

intimado no décimo dia após o envio da intimação eletrônica, e esse dia for um 

feriado ou dia não útil, não há por que não prorrogar a data da intimação para o 

primeiro dia útil seguinte, aplicando-se, na hipótese, aquela mesma regra. Veja 

que, em ambas as situações, a intimação eletrônica deu-se no décimo dia após o 

envio da intimação eletrônica.

A interpretação sistemática, portanto, induz a conclusão de que, recaindo a 

data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, 

considera-se como data da intimação eletrônica o primeiro dia útil subsequente. 

Nessa linha, é o seguinte julgado do STJ:

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

do acórdão a quo no feriado forense da Lei n. 5.010/1966. Intimação fi cta do 

§ 3º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, após o prazo de 10 dias. Prazo contínuo. 

Intempestividade.

1. Se a parte tomou ciência da intimação do acórdão a quo no dia 26 de 

dezembro de 2014; e o § 2º do art. 5º da Lei n. 11.491/2006 estabelece que, 

quando a intimação se der em dia não útil, será considerada realizada no primeiro 

dia útil seguinte, o qual, na hipótese, é o dia 7 de janeiro de 2014, o termo fi nal 

do prazo recursal de 15 dias para a interposição do recurso especial é o dia 23 

de janeiro de 2014. Assim, interposto no dia 27 de janeiro de 2014, o recurso é 

intempestivo.

2. O prazo de dez dias da intimação fi cta estabelecida pelo § 3º do art. 5º da Lei 

n. 11.419/2006 é contado de forma contínua, sem possibilidade de suspensão ou 

interrupção, de tal sorte que, se seu termo fi nal se der no período do feriado forense 

estabelecido pela Lei n. 5.010/1966, tem-se por caracterizada a intimação no primeiro 
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dia útil seguinte: 7 de janeiro (art. 62, inciso I, da Lei n. 5.010/1966 combinado com 

o § 2º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006), iniciando-se o prazo recursal no dia 8 de 

janeiro.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 593.623/PE, Primeira Turma, 

DJe 19.02.2015).

Sob essa ótica, destaca-se o registrado pelo TJ/TO no acórdão recorrido:

Desta forma, claramente intempestivo a Apelação interposta em 2.12.2014 

(Evento 27), posto sua intimação ter sido efetivada, automaticamente, após o 

transcurso do prazo de 10 (dez) dias, 16.11.2014 (domingo), (Evento 25) e, a teor do 

§ 3º do artigo 5º da Lei n. 11.419, de 2006, considera-se realizada no mesmo dia, 

motivo pelo qual a contagem do prazo para interposição do recurso se iniciou no dia 

útil seguinte ao da intimação, ou seja, dia 17.11.2014 (segunda-feira), fi ndando-se 

em dia 1º.12.2014 e não em 2.12.2014. (sem grifos no original)

Infere-se, pois, que transcorrido o prazo de 10 (dez) dias em 16.11.2014 

(domingo), considera-se como data da intimação o primeiro dia útil subsequente 

– 17.11.2014 (segunda-feira). Em consequência, a contagem do prazo para a 

interposição da apelação se iniciou em 18.11.2014, fi ndando-se, nos termos do 

art. 184 do CPC/1973, em 02.12.2014.

Desse modo, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, porque tempestivo 

o recurso de apelação interposto no dia 02.12.2014.

Forte nessas razões, conheço parcialmente do recurso especial, e, nessa parte, 

dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a 

fi m de que proceda ao julgamento do recurso de apelação.




