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EMENTA

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação 

de destituição de poder familiar e medida protetiva de acolhimento 

institucional. Entrega irregular e ilegal da infante pela mãe biológica a 

terceiros. Suspeita de tráfi co de criança. O abrigamento é medida que 

se impõe, no caso. Ordem denegada.

Hipótese: Habeas corpus contra ato praticado por Juiz de Direito do 

Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Uruguaiana/

RS, que concedeu liminar de suspensão do poder familiar e determinou 

o acolhimento institucional de menor, nos autos de ação de destituição 

de poder familiar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, fundada 

no efetivo abandono e indícios de tráfi co infantil.

1. Na origem fora determinado o acolhimento institucional 

em razão da ilegalidade na obtenção da guarda da infante pelo casal 

impetrante, que fora entregue, de forma ilícita, pela mãe biológica logo 

após o seu nascimento.

2. É notória a irregularidade na conduta dos impetrantes, ao 

afrontar a legislação regulamentadora da matéria sobre a proteção de 

crianças e adolescentes, bem assim às políticas públicas implementadas, 

com amparo do Conselho Nacional de Justiça, visando coibir práticas 

como esta.

3. “Para evitar a formação de laços afetivos em hipóteses em que 

a guarda foi obtida de forma fraudulenta, com indícios de ilegalidade 

e cometimento de crime, mostra-se razoável a medidade protetiva de 

acolhimento institucional.” Precedentes.
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4. Na hipótese, dada a pouca idade da infante e em razão de 

que os elos de convivência não perduram por período tão signifi cante 

a ponto de formar, para a menor, vínculo indissolúvel, prudente e 

razoável a manutenção do abrigamento.

5. Ordem denegada e, por consequência, revogada a liminar 

anteriormente concedida.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, denegar a ordem e revogou a liminar anteriormente concedida, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti 

e Antonio Carlos Ferreira (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 24.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de habeas corpus, com pedido 

liminar, impetrado por Manuel Petry e outros em favor de M. DOS S. P., contra 

ato praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Regional da Infância e Juventude 

da Comarca de Uruguaiana/RS, apontado como autoridade coatora.

Depreende-se dos autos do presente writ que o Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Ação de Destituição de Poder Familiar e 

Medida de Proteção de Acolhimento Institucional (fl s. 10-16, e-STJ), em face de 

Andressa dos S. P. e dos ora impetrantes, objetivando a proteção da infante M. 

DOS. S. P., ora paciente, à época com 8 (oito) meses de idade. Pleiteou-se, na 

referida demanda, em caráter liminar, a suspensão do poder familiar da genitora 

em relação à fi lha e o acolhimento institucional, bem assim a procedência dos 

pedidos para decretar a efetiva destituição e o encaminhamento para adoção.
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Naquela inicial, está relatado que: i) a criança foi entregue diretamente pela 

mãe aos requeridos (ora impetrantes) logo após o nascimento, ao argumento de 

que não tinha condições de se responsabilizar pela recém-nascida; ii) os órgãos 

públicos foram acionados, em razão da suspeita de tráfi co infantil; iii) fi cou 

comprovado o total abandono e descaso por parte da mãe biológica em relação 

à fi lha, bem assim o interesse da família acolhedora (ora impetrantes) na adoção 

da criança; iv) a ocorrência de adoção ilegal.

Em primeira instância (fl s. 53-55, e-STJ), fora determinado o acolhimento 

institucional da infante e a suspensão do poder familiar da genitora em relação 

à fi lha, vedando-se a visitação familiar, inclusive do casal Leonesio e Rosiely 

(ora impetrantes). Para a efetivação da ordem, determinou-se a expedição do 

mandado de busca e apreensão da menor e sua condução ao abrigo.

Os impetrantes interpuseram agravo de instrumento, o qual fora recebido 

pelo Tribunal de Justiça somente em seu efeito devolutivo (fl s. 110-112, e-STJ).

Parecer ofertado pelo Ministério Público de segundo grau (fl s. 163-168, 

e-STJ), pelo parcial provimento do recurso, mantendo-se a destituição do poder 

familiar da mãe biológica em relação à criança, no entanto, determinando o 

desacolhimento da infante, mantendo-a sob os cuidados dos agravantes.

Nesse contexto, os interessados impetraram o presente habeas corpus, no 

qual sustentam a ilegalidade da ordem judicial que determinou o acolhimento 

da criança no abrigo, porquanto alegam que restou demonstrado naqueles 

autos que “a menor M. possui vida saudável e digna junto a família substituta, que 

demonstra total afeto, cuidado e assistência” (fl . 4, e-STJ). Além disso, aduzem que 

“o acolhimento institucional é medida extrema e somente é aplicada excepcionalmente, 

no caso em tela estando a menor como amplamente demonstrado recebendo toda a 

atenção necessária, deve permanecer com o casal guardião para que assim seja aplicado 

em sua gênese o princípio do melhor interesse do menor” (fl s. 6-7, e-STJ).

Pleitearam, por fim, a concessão de liminar para o desacolhimento 

institucional da paciente, mantendo-a sob os cuidados dos impetrantes.

Em decisão monocrática (fls. 171-177, e-STJ), a eminente Ministra 

Presidente desta Corte deferiu o pedido liminar para determinar que a 

paciente M. DOS S. P. seja colocada sob a guarda dos impetrantes, sob os 

seguintes fundamentos: a) excepcionalmente, a formalidade processual deve ser 

afastada, tendo em vista a absoluta supremacia do melhor interesse da criança; 

b) consoante orientação desta Corte (HC 298.009/SP, Terceira Turma, DJe 

4.9.2014), não há prejuízo ao menor com a suposta adoção irregular quando 
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a família adotante conduz os cuidados de forma positiva, fazendo prevalecer a 

supremacia do melhor interesse da criança; c) comprovada a ausência de indícios 

de violência física ou psicológica contra a criança na família que a acolheu de 

forma bastante satisfatória desde o nascimento, representa sua permanência 

neste lar o melhor interesse da menor.

Informações prestadas pela autoridade coatora às fl s. 194-195, e-STJ.

O Ministério Público Federal ofertou parecer às fl s. 197-202, e-STJ, 

pelo não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita e, se analisada a 

questão de fundo, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): Não obstante os argumentos 

tecidos pelos impetrantes, a ordem deve ser denegada.

1. O writ impugna ato praticado por Juiz de Direito do Juizado Regional 

da Infância e Juventude da Comarca de Uruguaiana/RS, que concedeu liminar 

de suspensão do poder parental e determinou o acolhimento institucional 

de menor, nos autos de ação de destituição de poder familiar ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual.

Em síntese, consoante se depreende da inicial da aludida demanda (fl s. 

10-16, e-STJ), a criança - ora paciente - foi entregue pela mãe biológica aos 

cuidados dos impetrantes logo após o nascimento, ocorrido em 12.07.2016, 

sob a justifi cativa de que não tinha condições de se responsabilizar pela recém-

nascida.

O Conselho Tutelar da Comarca de Quaraí/RS fora acionado pelo Hospital 

de Caridade daquela cidade, em 12.07.2016, tendo recebido informação de 

que a mãe biológica não queria fi car com a criança, a qual seria entregue a 

uma família sem qualquer vínculo de parentesco, cuja notícia foi repassada ao 

Ministério Público de Quaraí/RS.

Os envolvidos fi rmaram, em 14.07.2016, escritura pública (fl s. 45-47, 

e-STJ), em cartório extrajudicial da Comarca de Uruguaiana/RS, na qual 

a genitora transferiu a “guarda” da menina aos interessados, conferindo-

lhes poderes e autoridade necessários para “sua criação, manutenção, guarda e 
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alimentação, inclusive para que a menor possa viajar acompanhada do casal, até que 

seja deferido em juízo a guarda defi nitiva em favor dos mesmos” (fl . 45, e-STJ).

O Ministério Público da Comarca de Uruguaiana tomou conhecimento 

dos fatos em 15.09.2016 (fl . 19, e-STJ), cujo procedimento investigativo, dando 

conta da possível negociação/venda da infante, lhe foi enviado pelo Promotor de 

Justiça de Quaraí/RS.

Pois bem, face a essas circunstâncias, após acurada análise dos autos e, 

especialmente, das peculiaridades que envolvem o caso trazido à apreciação 

desta Corte, denota-se que a ordem não merece ser concedida.

Na hipótese sub judice, merece destaque o fato segundo o qual a ação 

de destituição de poder familiar fora proposta pelo Ministério Público da 

Comarca, em razão de suspeitas de tráfi co de criança, face a ausência de prévio 

encaminhamento de pedido de guarda ou adoção nos moldes da lei e das 

políticas públicas vigentes no país acerca do assunto ora em evidência. Além 

disso, está evidenciado nos autos o completo abandono por parte da mãe biológica 

que manifestou expresso desinteresse em permanecer com a fi lha.

Como bem ponderou o juízo de primeiro grau, “não resta dúvida de que 

houve violação dos direitos da criança, caracterizado pelo abandono e a suposta 

negociação da criança com o casal guardião, o que enseja na destituição do poder 

familiar” (fl . 54, e-STJ).

Inegavelmente, a irregularidade na “transferência da guarda” da criança 

da mãe biológica para o casal guardião (ora impetrantes) é notória, o que está 

comprovado por meio da própria documentação fi rmada pelos impetrantes e 

pela genitora em cartório extrajudicial (fl s. 45-47, e-STJ), em total e absoluto 

descompasso com as disposições legais, insertas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que regulamentam a matéria.

O artigo 30 do ECA é expresso e cristalino ao determinar que “a colocação 

em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros 

ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial”, 

permissão/aquiescência essa que não ocorreu.

Ora, é incontroverso que a menor foi entregue irregularmente pela genitora 

ao casal, burlando o Cadastro Nacional de Adoção e o Programa de Acolhimento 

Familiar, ambos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais 

foram criados pelo legislador para evitar situações como esta que ora está 

em julgamento, de entrega irregular e ilícita de menor, a amparar a suspeita de 
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tráfi co de criança, conforme referido pelo Parquet Estadual na inicial da ação de 

destituição de poder familiar que tramita na origem.

Destaca-se, inclusive, que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, constatou-se terem os 

impetrantes, somente após tomarem conhecimento do ajuizamento da ação de 

destituição do poder familiar na qual fi guram como demandados, ingressado - na 

Comarca de Uruguaiana - com pedido judicial de adoção (autuado sob o n. 

037/5.17.0000280-0) da paciente, demanda esta suspensa até o julgamento 

daquela proposta pelo Ministério Público.

Tal postura por parte dos impetrantes reforça as gravíssimas suspeitas de 

tráfi co de criança narradas na ação de destituição de poder familiar e demonstra, 

com segurança, a ilegalidade na transferência da guarda, na forma como foi 

realizada, em afronta à legislação regulamentadora da matéria sobre a proteção 

de crianças e adolescentes, bem assim às políticas públicas implementadas com 

amparo do Conselho Nacional de Justiça, visando coibir práticas como esta.

Desta forma, sendo inegável que o período de convivência entre a criança 

e os impetrantes, fora tão somente de aproximadamente dez meses, bem como 

que a própria infante conta com apenas um ano de idade, é cabido concluir, 

ante tais circunstâncias, que os elos de convivência, na hipótese em foco, não 

perduram por período tão signifi cante de modo a formar - frise-se, para a infante 

-, vínculo indissolúvel, a tal ponto, capaz de autorizar o Poder Judiciário a 

relegar as exigências legais para a guarda ou para a adoção.

Ademais, deve-se dar especial relevo às ponderações e análises proferidas 

pelo juízo da infância e juventude e pelo Ministério Público da Comarca, órgãos 

esses que em razão de sua atuação em primeiro grau, estão inegavelmente mais 

próximos do contexto fático e muito melhor aparelhados para acompanhar e 

averiguar as peculiaridades inerentes à proteção dos interesses da infante. E por 

tais razões, suas impressões e conclusões devem ser preservadas, haja vista que 

tomadas com base em ação ordinária com ampla carga cognitiva, enquanto que 

aqui, trata-se de medida extraordinária de habeas corpus, o qual não permite a 

extensiva dilação probatória.

Por oportuno, transcrevem-se as importantes ponderações traçadas pelo 

representante do Ministério Público Federal, em parecer exarado nestes autos:

O juízo de 1º grau considerou que a inclusão da infante no sistema de acolhimento 

institucional não seria danosa a seu desenvolvimento. Deve-se considerar, por outro 
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lado, que a continuidade da menor no seio familiar dos pretensos adotantes, essa 

sim, poderia se configurar prejudicial à criança, caso, ao final do processo, fosse 

confi rmada a destituição do poder familiar, impondo traumática separação.

Demais disso, extrai-se da exordial do Parquet e da decisão originalmente 

combatida que a posse da criança foi exercida por tempo relativamente curto e que a 

criança é extremamente jovem.

Nesse contexto, ao se permitir que a pretensão dos impetrantes se concretize, 

o possível estreitamento de laços afetivos poderia criar uma ilusão de relação 

parental que, atendidos os ditames legais, não se consolidaria.

Noutro giro, alerta-se para a possibilidade de verdadeiro incentivo jurisprudencial 

à adoção irregular, uma vez acolhida a premissa de que, afastadas as situações 

de violência física e psíquica, um lar estabelecido é preferível ao acolhimento 

institucional.

Assim, vislumbrada a hipótese de se tratar de adoção em contrariedade aos 

ditames legais, o entendimento do juízo a quo, ao impedir a formação de laços 

socioafetivos com os “adotantes” e recolher a criança a um abrigo para que 

seja encaminhada, o mais breve possível, para regular adoção, parece ser o 

mais consentâneo. (fl s. 201-202, e-STJ) [grifou-se]

O Ministério Público Federal, bem assim o Ministério Público Estadual 

autor da ação de destituição do poder familiar, órgãos aos quais compete zelar pelas 

crianças e adolescentes, acompanhar e fi scalizar os procedimentos e processos que 

envolvam tutela, guarda e adoção de menores, foram categóricos em afi rmar 

a imprescindibilidade do retorno da paciente/menor ao abrigo, como melhor 

forma a tutelar os interesses da criança, a fi m de que seja possibilitado o regular 

processo de acolhimento familiar ou adoção. Nesse mesmo sentido, entendeu o 

Poder Judiciário em primeiro grau de jurisdição ao proferir o decisum de fl . 53-

55, e-STJ, ato contra o qual se insurgem os impetrantes.

A Corte de piso, na análise do agravo de instrumento interposto visando 

combater a referida decisão, negou o efeito suspensivo pleiteado, ou seja, 

manteve provisoriamente o abrigamento da criança, por entender ser a melhor 

medida. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça gaúcho, denota-

se que fora julgado prejudicado o mencionado recurso pela perda do objeto, em 

razão da medida liminar concedida no presente habeas corpus.

Partindo-se de tais premissas, no caso sub judice, o melhor interesse da 

criança se consubstancia no acolhimento provisório institucional, tanto em razão 

do curto lapso de tempo de convívio com os impetrantes, de modo a evitar o 

estreitamento dos laços afetivos, quanto para resguardar a adequada aplicação 
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da lei e a observância aos procedimentos por ela instituídos, já que, segundo 

depreende-se dos elementos colhidos na análise desta controvérsia, tanto para 

fi ns de mero acolhimento familiar, como para fi ns de adoção, os impetrantes não 

estão aptos.

A propósito, acaso se aguarde para a tomada das providências necessárias 

para reverter a prática irregular realizada pelos impetrantes, passando-se mais 

alguns anos, estará se consolidando a situação fática da adoção ilegal, tão 

repelida pelas políticas públicas que regulamentam a matéria.

Não se pode deixar de observar, também, que o perfi l da criança enquadra-

se naquele almejado pelos inscritos em programas de acolhimento familiar 

e de adoção, circunstância indicativa de que, com o auxílio e diligência dos 

órgãos públicos envolvidos, não haverá difi culdade para a colocação da infante 

em família acolhedora, tampouco para a efetiva adoção, quando do momento 

oportuno.

E, nesse iter, tomando com base que a própria guarda foi obtida pelos 

impetrantes de forma fraudulenta, ilegal e com indícios de prática de conduta 

criminosa, mostra-se razoável e prudente a medida protetiva de acolhimento 

institucional determinada pelo juízo de origem, com a devida vênia ao 

entendimento da Presidência desta Corte, porquanto da análise mais apurada 

e minudente do caso, a medida determinada pelo magistrado a quo é a que 

melhor atende aos interesses presentes/imediatos e futuros/mediatos da criança, 

observando-se as leis pertinentes à hipótese e as políticas públicas construídas 

para o enfrentamento de casos como o ora em julgamento, sob pena de se criar 

exceção autorizadora ao absoluto descumprimento dessas normas e políticas 

públicas ora referidas.

Ademais, esta eg. Quarta Turma, por ocasião do julgamento do HC 

370.636/SP, de relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, em hipótese 

bastante similar a deste writ, entendeu por bem que o acolhimento institucional 

refl etia a medida que melhor atendia os interesses da criança naquela ocasião, em 

razão da descoberta de fraude na obtenção da guarda pelo casal impetrante. Eis 

a ementa do referido julgado:

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Medida protetiva. 

Busca e apreensão de menor. Determinação de acolhimento institucional. 

Grave suspeita de fraude na aquisição da guarda. Genitora humilde. Entrega do 

fi lho para outro casal, com posterior arrependimento. Necessidade de ampla dilação 

probatória. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta 
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Corte de Justiça, salvo risco evidente à integridade física e psíquica da criança, 

não é do seu melhor interesse o acolhimento institucional, cuja legalidade pode 

ser examinada mediante a estreita via do habeas corpus. 2. Todavia, no caso dos 

autos, o acolhimento institucional fora determinado em razão da descoberta 

de fraude na obtenção da guarda da criança pelo casal impetrante que, em 

conjunto com a genitora, utilizou-se de documentos falsos durante o pré-natal 

e no parto do menor. 3. Ademais, há informações no sentido da viabilidade do 

retorno da criança à mãe biológica, que mostrou arrependimento pela entrega do 

fi lho ao casal impetrante. 4. Dadas as peculiaridades do caso, tem-se a necessidade 

de ampla dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus, que 

só admite cognição sumária. 5. Ordem denegada. (HC 370.636/SP, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.02.2017, DJe 21.02.2017) [grifou-se]

Da mesma forma, a eg. Terceira Turma desta Corte, ao apreciar situação 

semelhante à presente, no julgamento do HC 342.325/RJ, cuja guarda da infante 

fora obtida de forma fraudulenta, com indícios de ilegalidade e cometimento 

de crime, entendeu por razoável a medida protetiva de acolhimento institucional. 

Confi ra-se a ementa do aludido julgado:

Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Medida protetiva. 

Busca e apreensão de menor. Determinação de acolhimento institucional. Grave 

suspeita de fraude na aquisição da guarda. Genitora adolescente de condição 

humilde. Entrega da fi lha para outro casal criar, intermediada por advogado, 

com posterior arrependimento. Genitora mãe registral impedida de ver a 

criança. Medida proporcional à gravidade do fato. Legalidade da decisão. Ordem 

denegada.

1. As medidas protetivas previstas no ECA, para repelir ameaça de violação 

a direitos de crianças e adolescentes, podem ter natureza cautelar, devendo 

atender a intervenção judicial a três requisitos fundamentais: (i) precoce; (ii) 

mínima e (iii) proporcional.

2. Na estreita via do habeas corpus, somente é possível a verificação da 

legalidade da ordem de acolhimento institucional de menor, mediante a análise 

da proporcionalidade da decisão judicial, ponderando-se a necessidade e a 

utilidade da medida.

3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, salvo risco 

evidente à integridade física e psíquica da criança, não é do seu melhor interesse 

o acolhimento institucional.

4. Contudo, para evitar a formação de laços afetivos em hipóteses em 

que a guarda foi obtida de forma fraudulenta, com indícios de ilegalidade 

e cometimento de crime, mostra-se razoável a medidade protetiva de 

acolhimento institucional.
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5. No caso, o pai registral conquistou a guarda de forma obscura de genitora 

adolescente, que foi afastada da fi lha, sem poder manter contato com ela, com 

posterior arrependimento de sua entrega.

6. Envolvimento de terceiros na intermediação do ato de entrega da menor, 

com fortes indícios do cometimento de crime, tornando duvidosa a alegada 

paternidade.

7. Intervenção judicial, no caso, feita de forma precoce, mínima e proporcional 

à gravidade dos fatos imputados ao pai registral.

8. Legalidade da medida protetitva da criança.

9. Ordem denegada. (HC 342.325/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 18.02.2016, DJe 09.03.2016) [grifou-se]

Desta forma, consideradas as peculiaridades do caso, notadamente a entrega 

irregular e ilegal da guarda da infante pela mãe biológica aos impetrantes, bem 

assim as suspeitas de tráfi co de criança, revelando a gravidade da situação, 

denota-se que o acolhimento institucional é a medida que melhor atende os 

interesses da menina, especialmente em razão da sua pouca idade e para evitar 

que estreite os laços de afetividade com o casal, notadamente quando esses 

sequer possuem os requisitos legais determinados pelo ECA para o acolhimento 

familiar ou a adoção, bem como para preservar as regras legais e o próprio 

sistema instituído para que - verdadeiramente - o melhor interesse da criança e 

do adolescente seja efetivamente observado.

Por fi m, frisa-se que, ao tomar medida diversa da ora proposta, esta Corte 

Superior estaria não só referendando, como incentivando a burla à legislação 

que regulamenta a matéria e o próprio “Cadastro Nacional de Adoção”, este 

último instituído pelo Conselho Nacional de Justiça como política pública 

direcionada à proteção dos direitos da infância e juventude.

2. Do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus, revogando-se, por 

consequência, a liminar anteriormente concedida.

2.1. Recomenda-se, ainda, ao Juízo da Infância competente que:

i) viabilize com a maior brevidade possível a inserção da criança em 

programa de acolhimento familiar;

ii) promova a busca de eventuais parentes consanguíneos que desejem e 

tenham o perfi l para a circunstancial guarda provisória da infante, consoante 

disposto no § 3º do art. 28 do ECA;
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iii) em razão da especificidade do caso, dê tratamento prioritário ao 

processamento da ação de destituição de poder familiar, notadamente face a 

idade da criança e da noticiada suspensão da ação de adoção proposta pelos ora 

impetrantes em virtude da referida demanda.

2.2. Comunique-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, bem assim o Juizado Regional da Infância e Juventude da 

Comarca de Uruguaiana/RS, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.029.898-SP (2008/0032450-2)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Irmãos Conte Ltda

Advogado: Lanir Orlando e outro(s) - SP011727

Recorrido: Bacardi Martini do Brasil Industria e Comercio Ltda

Advogado: Rodrigo Rocha de Souza e outro(s) - RJ085889

Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI

Procurador: Melissa Aoyama e outro(s) - SP204646

EMENTA

Direito Empresarial e Processual. Registro de marca. Lei n. 

5.772/1971. Empresa detentora, no Brasil, de licença para utilização 

de marca estrangeira – “Martini”. Legitimidade ativa. Ação anulatória 

de registro de marca de outra empresa – “Contini”. Causa de pedir. 

Confusão, desvio de clientela e prejuízos fi nanceiros. Defesa de direito 

próprio.

1. A legitimidade ativa para a ação anulatória de registro de 

marca deve ser apreciada à luz da legislação em vigor na data do 

ajuizamento da referida demanda, no caso, a Lei n. 5.772/1971 

(Código de Propriedade Industrial), sobretudo por não se questionar 

relação jurídica continuativa, ou seja, cada registro impugnado não se 
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repete periodicamente. Não incidência, portanto, das normas da Lei n. 

9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

2. O art. 57 da Lei n. 5.772/1971, apontado no recurso especial, 

está inserido no Capítulo XVII (Da Nulidade e do Cancelamento de 

Privilégio) do Título I (Dos Privilégios) do referido diploma. Com 

efeito, diz respeito à ação de nulidade de “privilégios” de invenção, 

de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial 

(art. 2º, “a”, da lei), não à ação de nulidade do “registro de marca”, que 

está disciplinada no art. 100, inserido no Capítulo X (Da Nulidade e 

da Revisão do Registro) do Título II (Das Marcas de Indústria, de 

Comércio e de Serviço) da mesma lei. Em princípio, por essa razão, 

o presente recurso não mereceria ser examinado no seu mérito. No 

entanto, há peculiaridades que viabilizam o conhecimento do recurso 

especial nessa parte, a saber: (i) o Tribunal de origem decidiu com 

fundamento na aplicação também do próprio art. 57; (ii) o recorrente 

alegou violação de tal norma, divergindo da interpretação que lhe fora 

conferida no acórdão recorrido; e (iii) o art. 57 possui redação idêntica 

à do art. 100, ambos da mesma lei.

3. Segundo estabelecia o art. 100 da Lei n. 5.772/1971, a 

propósito do registro de marca, seriam “competentes para promover 

a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou 

qualquer pessoa com legítimo interesse” (grifei).

4. A empresa licenciada para utilizar determinada marca no 

Brasil, conforme mais adequada interpretação do referido art. 100, 

possuía legitimidade ativa para defender direito próprio, assentado no 

respectivo contrato de licença, ajuizando ação anulatória de registro de 

outra marca que supostamente estaria gerando confusão no mercado, 

desvio de sua clientela e prejuízos econômicos.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, 

nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria 

Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 28.8.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto por Irmãos Conte Ltda. com fundamento no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão de fl s. 1.503/1.525 (e-STJ), do TRF 3ª 

Região, assim ementado:

Propriedade industrial. Marcas e patentes. Agravo retido. Legitimidade INPI. 

Competência da Justiça Federal. Código de Propriedade Industrial. Ação de 

nulidade de registro de marca. Legitimidade ativa. Direito de ação.

1. Não se conhece de Agravo Retido não reiterado em preliminar de resposta 

de apelação.

2. A participação do INPI, quando não seja o próprio demandante das ações 

de nulidade, é obrigatória, atraindo a competência da Justiça Federal ratione 

personae.

3. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa e, não obstante ingressou em 

considerações sobre a prejudicial de prescrição e sobre o mérito, em relação ao 

remanescente, concluindo que a autora não logrou demonstrar a precedência de 

seus registros. Contudo, nas condições peculiares do caso, a irregularidade técnica 

não tem o condão de viciar o ato judicial, vez que o dispositivo da sentença se 

limita a julgar extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no 

artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

4. A defesa do registro de marca registrada é inerente ao proprietário, no 

caso a Tradall S/A. A autorização posterior ao ajuizamento não tem o condão 

de regularizar o pólo ativo da ação. Mas os CPIs de 1971 e 1996 conferem ação 

de nulidade à pessoa com legítimo interesse, o que também compreende o 

licenciado exclusivo.

5. Agravo retido não conhecido. Legitimidade do INPI. Competência da Justiça 

Federal. Declarada a legitimidade ativa da parte autora. Retorno dos autos ao 

Juízo a quo para que prossiga no julgamento. (e-STJ fl s. 1.524/1.525.)

Os embargos de declaração opostos pela ora embargante foram acolhidos, 

sendo exarada a seguinte ementa:



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

430

Processual Civil. Embargos de declaração. Explicitação do voto vencido.

1. Deixou de constar, destes autos, a declaração do voto vencido, impondo-se, 

por isso, o acolhimento dos embargos, para determinar a inclusão, nos autos, da 

íntegra do voto faltante, a ser explicitado pela sua prolatora.

2. Embargos provido. (e-STJ fl . 1.552.)

Esclarece a recorrente que se cuida “de ação declaratória, pelo rito ordinário, 

onde a recorrida” – Martini & Rossi Ltda. – “pretende obter a declaração de 

nulidade de registros da marca Contini, de titularidade da ora recorrente, com 

intervenção obrigatória do Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (e-STJ 

fl . 1.623).

Alega violação dos arts. 57 da Lei n. 5.772/1971 e 173 da Lei n. 9.279/1996, 

tendo em vista que “a legitimação conferida na lei a qualquer pessoa com legítimo 

interesse [...] diz respeito a pessoas que a iniciativa da ação de nulidade tem 

sua legitimação nos casos previstos em lei (artigo 98, CPI/1971 e artigo 165, 

LPI/1996)” (e-STJ fl . 1.623). Com isso, acrescenta a recorrente, “o registro de 

marca será nulo se concedido em desacordo com os itens 1 a 20, do artigo 65, 

do CPI/1971 e incisos I a XXIII, do art. 124, LPI/1996, em outras palavras, tem 

legítimo interesse certas pessoas, as quais possam ter seus direitos atingidos/

ofendidos pela concessão do registro que se objetiva ver declarado nulo” (e-STJ 

fl . 1.624). Ressalta ainda:

Note-se que a recorrida não é a titular da marca Martini, tanto que o próprio 

acórdão reconhece que a recorrida tem o direito de uso, “com limite de prazo e 

possibilidade de prorrogação, a demonstrar que a proprietária da marca reserva a si 

tal direito, inclusive a faculdade de persegui-lo em juízo”.

E, mais adiante, o acórdão assevera que: “Em 1991, quando protocolizada a 

inicial, a Bacardi não detinha poderes para representar a Tradall, nem sequer os de 

defender a marca em nome próprio”, o que demonstra a ilegitimidade ad causam 

para a ação de nulidade do registro de marca.

Contudo o v. acórdão recorrido, abstraindo a falta de condição da ação no 

instante do ajuizamento, declarou a recorrida parte legítima no feito com base 

na atribuição conferida em lei a qualquer pessoa com legítimo interesse, ‘expressão 

bem poderia incluir o titular de licença para exploração da marca’.

Ora, desde a defesa apresentada no feito a ora recorrente argúi a ilegitimidade 

ativa, haja vista que o licenciado tem apenas o direito de uso da marca, dentro dos 

limites impostos pelo licenciante, titular do registro, além de ser a licença passível 

de revogação a qualquer tempo, com a possibilidade de outorga do direito de uso a 

outros comerciantes.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 431

Por isso, argumentou-se que a mera licenciada ou cessionária (como consta nos 

documentos juntados tardiamente pela recorrida), não está investida dos poderes 

de representação da empresa estrangeira, tampouco a postular, em nome próprio, 

direito da empresa Tradall, titular do registro que se entende imitado/reproduzido. 

(e-STJ fl s. 1.625/1.626.)

Sustenta haver contrariedade aos arts. 3º e 6º do CPC/1973, destacando 

“que quando da propositura da demanda a recorrida não comprovou a qualidade 

de licenciada para o uso de marca registrada, o que caracterizou a falta de 

legitimidade para estar em juízo, entretanto, o contrato de licença foi juntado 

aos autos em fase recursal (fl s. 1.076/1.078) e, em vista dele, entendeu o Tribunal 

a quo pela legitimação da recorrida por ser esta empresa titular de licença para 

exploração de marca” (e-STJ fl . 1.626). Assim fundamenta a existência de 

afronta aos referidos dispositivos processuais:

Ora, sob este aspecto, constata-se que o v. acórdão recorrido vulnerou de 

forma expressa o artigo 3º, do diploma processual civil, haja vista que não se pode 

admitir que a juntada tardia do contrato de licença seja aceita para o fi m de ver 

declarada a legitimidade ad causam, pois, se assim o fosse, corre-se “o risco de se 

admitir processos onde ainda não estaria aperfeiçoada a relação jurídica e o interesse 

material subjacente, à espera de sua concretização no transcorrer do procedimento” 

[THEOTONIO NEGRÃO, em seu Código de Processo Civil e legislação processual 

em vigor, 32ª edição, Editora Saraiva, artigo 462, nota ‘8’, pg. 478].

Ademais, o decisum recorrido ao reconhecer a legitimidade ativa da mera 

licenciada de marca para a ação de nulidade de registro, sem permissão legal para 

tanto, permitiu à recorrida pleitear em nome próprio, direito alheio, em completa 

afronta ao disposto no artigo 6º, do Código de Processo Civil.

Contudo, infelizmente, desprezando esses elementos, o v. Acórdão recorrido ao 

declarar a legitimidade ativa contrariou de forma direta e frontal os artigos 3º e 6º, 

do Código de Processo Civil, pois permitiu a propositura de ação por quem não era 

legítimo, bem como convalidou a possibilidade de se requerer em nome próprio, 

direito alheio, sem autorização legal. (e-STJ fl . 1.627.)

Ao fi nal, pede o provimento do recurso especial para que seja restabelecida 

a sentença que declarou a ilegitimidade ativa da ora recorrida.

Bacardi-Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e o Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial – INPI apresentaram contrarrazões (e-STJ fls. 

1.638/1.650 e 1.654/1.664), e o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ 

fl s. 1.666/1.667).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): Trata-se na origem de 

“ação ordinária para anulação de todos os registros abusivamente conseguidos 

pela Ré”, proposta por Martini & Rossi Ltda. (atualmente denominada Bacardi 

– Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda. – e-STJ fl s. 1.162/1.184), em 

15.10.1991, contra Irmãos Conte Ltda. A pretensão deduzida pela autora é de 

anular e de impedir todos os registros da marca Contini inseridos no período 

de 25.4.1978 a 29.3.1990 – o mais recente (cf. sentença às fl s. 1.265/1.266) – os 

quais, segundo alega a autora, teriam sido obtidos pela ré de forma abusiva e 

ilegal.

Em primeiro grau, em 17.12.1999, o Juiz reconheceu a ilegitimidade ativa 

e extinguiu a ação sem julgamento do mérito, constando da sentença a seguinte 

fundamentação:

Na petição inicial a autora explicitamente reconhece que “Ditos registros 

garante (sic) à Autora como licenciada e concessionária exclusivo o uso de: a) 

Nome (palavra) Martini, podendo impedir o uso, (...), b) Logotipo Martini (...); e 

c) Conjuntos gráfi cos (cores desenhos, na sua aparência global, vista à distância) 

dos rótulos de Vermute Bianco, Vermute Dry, Vermute Tinto e Vermute Rosé.” (fl s. 

21/22)

A petição inicial, porém, não foi instruída com qualquer documento 

comprobatório de suas afi rmativas. Não foi juntado, aos autos, o contrato de 

licença de uso de marcas. Mesmo após a contestação, a autora cingiu-se a alegar, 

na réplica, sua condição de licenciada, sem trazer a prova (cópia) do contrato de 

licença.

O réu, por sua vez, juntou duas cartas que lhe foram remetidas por Tradall 

S/A, notifi cando-a para que se abstivesse do uso de suas marcas “Contini” por 

confl itarem com as marcas “Martini”, “Martini Bianco”, de propriedade da empresa 

estrangeira (fl s. 297/298).

Ao responder o quesito primeiro da autora, o Sr. Perito Judicial asseverou que:

Mas, valendo frisar que a marca ‘MARTINI’, inclusive para os efeitos da 

convenção internacional em referência, não é de titularidade da sociedade 

autora da demanda e, isso sim, de propriedade de TRADALL S.A., empresa 

de nacionalidade suiça, que concedeu à nacional a licença de uso da 

marca no Brasil. (fl . 519)

[...]
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Destarte, nada mais é preciso acrescentar. A legitimidade processual ativa para 

a ação de anulação é do detentor do registro, titular do direito. A licenciada não tem 

legitimidade, de per si, para requerer em nome próprio a defesa de direito de terceiro.

Somente seria possível essa defesa de marca de titularidade se o contrato de 

licença contivesse cláusula outorgando poderes expressos à licenciada para tal 

fi nalidade. Como visto, porém, a autora não juntou cópia desse contrato.

Frise-se que o parágrafo único do artigo 139 da atual Lei n. 9.279/1996 autoriza 

o titular investir o licenciado “em todos os poderes para agir em defesa da marca”. 

A Lei n. 5.772/1971 não continha disposição semelhante, mas nada impedia que 

essa autorização fosse outorgada, expressamente, pelo contrato de licença. 

Nesse passo, o referido contrato torna-se essencial para comprovar a legitimidade 

da autora, pois essa legitimidade depende dos seus termos.

Assim sendo, sem a prova de estar devidamente autorizada contratualmente a 

proteger a marca licenciada, a autora é parte ilegítima para propor a presente ação.

Saliente-se, aliás, que todas as impugnações e contestações administrativas às 

marcas semelhantes aos sinais distintivos do grupo empresarial Martini, sempre 

foram feitas em nome da titular das marcas (fl s. 713/714). (e-STJ fl s. 1.262/1.265 

– grifei.)

Constou da sentença a proposição sustentada por João da Gama Cerqueira 

(Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, 2ª edição, ed. RT, pp. 1.108 e 1.127) 

e a orientação adotada em julgado do antigo Tribunal Federal de Recursos (AC 

n. 137.660/RJ, Rel. Ministro Pedro Acioli, Quinta Turma, julgado em 14.12.1988 

– JTFR/LEX, volume 91, páginas 56/61), também fundamentado no referido 

doutrinador.

Na sequência, o Juiz Federal teceu considerações sobre o mérito da ação 

(e-STJ fl s. 1.265/1.286), mas, ao fi nal, conforme anotado acima, julgou “extinta 

a presente Ação Ordinária, sem conhecimento de mérito, nos termos do artigo 

267, inciso VI, do Código de Processo Civil, para decretar a carência da ação, 

por ilegitimidade ativa ‘ad causam’” (e-STJ fl . 1.287).

O TRF 3ª Região, em 4.9.2006, “por maioria, entendeu no sentido de 

reformar a sentença que declarou a ilegitimidade ativa ‘ad causam’ e determinou 

o retorno dos autos ao juízo ‘a quo’ para prosseguimento do julgamento, 

nos termos do voto do relator, [...] vencida a Des. Fed. Suzana Camargo, que 

entendia da total aplicação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, 

julgando-se o feito, no mérito, imediatamente” (e-STJ fl s. 1.500/1.501). No 

respectivo acórdão, assim se pronunciou o Tribunal de origem quanto à tese de 

legitimidade ativa defendida pela apelante, autora da ação anulatória:
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A autora, em sua longa inicial (fl s. 02/86), defende sua legitimidade para pedir 

a anulação dos registros, asseverando (fl . 20):

A autora, na qualidade de licenciada exclusiva (Certificado de 

averbação anexos VII, VIII, IX) é legítima usuária das marcas MARTINI 

pertencentes ao Grupo Martini, sendo, como tal, diretamente legitimada 

e interessada em anular os registros da Ré relativos à marca CONTINI, 

mediante que vem esta provocando confusão (sic) no mercado e desvio 

fraudulento da clientela, conforme aqui documentalmente comprovado.

Suas palavras, como se vê, já revelam que não é proprietária das marcas cuja 

exclusividade de uso reivindica.

Também não há nos autos qualquer documento que comprove tenha a 

proprietária, empresa italiana, outorgado-lhe mandato para essa fi nalidade.

Noto, a propósito, que as negociações entabuladas com a ré, tanto no sentido 

de que esta altere o rótulo de seu vermute “Contini” como para uma possível 

aquisição dessa marca foram conduzidas pela Tradall S.A., empresa italiana 

proprietária da marca Martini, numa demonstração inequívoca de que a licença de 

uso à autora Bacardi Martini do Brasil Ind. e Com. Ltda. não abrangeu cessão, nem 

mandato.

Do mesmo modo, tem-se em favor da tese de ilegitimidade ativa de parte a 

ação que tramita na República Federal Argentina, na qual fi gura como parte a 

empresa italiana Tradall S.A. e Casa Di Conti, no âmbito da qual o direito discutido 

é o oriundo de marca registrada.

Por sua vez os documentos anexos VII, VIII e IX, aos quais a autora faz expressa 

referência e que se encontram no apenso, limitam-se a outorgar à autora o 

uso da marca, ressalte-se, com limite de prazo e possibilidade de prorrogação, 

a demonstrar que a proprietária da marca reserva a si tal direito, inclusive a 

faculdade de persegui-lo em juízo.

O ajuizamento da ação pela autora Bacardi Martini do Brasil Ind. e Com. Ltda., 

portanto, dependeria de autorização expressa da proprietária.

Ainda releva observar que o contrato de licença de marcas, datado de 25 de 

maio de 1981 e juntado pela autora às fl s. 1.076/1.078, nada diz em relação à ação 

em defesa da exclusividade da marca.

É certo que em 18 de dezembro de 2000, foi firmado aditivo ao contrato 

de licença, prevendo, desta feita, em sua cláusula 14, a concessão do “direito 

exclusivo de tomar as medidas judiciais ou extrajudiciais que se façam 

necessárias para proteção das marcas objeto do Contrato de Licença de Marcas, 

incluindo o ajuizamento de ações em seu próprio nome ou em conjunto com a 

LICENCIANTE, nos termos do parágrafo único do art. 139 da Lei n. 9.279/1996” 

(fl s. 1082/1083).
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Dispõe o referido art. 139 da Lei n. 9.279/1996:

O titular do registro ou o depositante de pedido de registro poderá 

celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito 

de exercer controle efetivo sobre as especifi cações, natureza e qualidade 

dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único – O licenciado poderá ser investido pelo titular de 

todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus 

próprios direitos.

O dispositivo de lei acima transcrito não investiu o licenciado do direito de 

ação para defesa do registro de marca, mas instituiu uma faculdade de o titular 

desse direito outorgar poderes ao licenciado para agir em defesa da marca.

O aditivo (“amendment”) de 2000, corroborado pela declaração fi rmada em 

2001 (fl s. 1.084) comete tais privilégios à Bacardi, mas é tardio. Não convalida a 

ação aforada pela autora Bacardi – Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda., 

pois as condições devem estar presentes desde o instante do ajuizamento.

Em 1991, quando protocolizada a inicial, a Bacardi não detinha poderes para 

representar a Tradall, nem sequer os de defender a marca em nome próprio.

Tudo isso induziria a acreditar que a autora não é parte legítima para esta 

demanda. No entanto, há mais um detalhe a ser considerado.

O Código de Propriedade Industrial de 1971 dispunha o seguinte, ao tratar em 

apartado da ação de nulidade do registro de marca:

Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo 

interesse.

Em sentido semelhante dispõe o vigente art. 173 do CPI/1996:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por 

qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, 

determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da 

marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Frise-se que a lei não confere legitimação apenas ao titular de registro 

precedente ao que se quer anular, como poderia eventualmente dispor. Ela reporta-

se primeiramente ao INPI e em segundo lugar a qualquer pessoa com legítimo 

interesse, expressão bem poderia incluir o titular de licença para exploração da 

marca.

A visão tradicional, baseada no direito comum, objetaria que essa ação de nulidade 
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pressupõe a reivindicação da marca precedente. É dizer, supõe sequela e portanto 

cumpriria apenas ao titular da marca ou quem esteja habilitado a representá-lo. Mas 

a lei de propriedade industrial pode fazer exceções ao regime comum e separou as 

coisas, ampliando a legitimidade para a ação que vise exclusivamente à nulidade de 

registro. Faz sentido que instaure essa excepcionalidade, por razões de ordem pública: 

a ação de nulidade tem grande relevo na preservação da confi abilidade do sistema 

registrário.

Assim, deve ser afastado o dispositivo da r. sentença recorrida, que apesar de 

todas as considerações tecidas declarou a ilegitimidade ativa da empresa licenciada 

para o uso da marca; e isso com fundamento expresso nos arts. 57 do CPI/1971 e 173 

do CPI/1996. (e-STJ fl s. 1.519/1.523 – grifei.)

A ré, Irmãos Conte Ltda., opôs embargos de declaração asseverando, apenas, 

que o acórdão embargado “não está integrado pelo voto vencido na nobre 

Desembargadora Suzana Camargo e essa omissão gerou uma lacuna na decisão 

ora embargada uma vez que inviabiliza a interposição de recursos excepcionais” 

(e-STJ fl . 1.529). Pediu o acolhimento dos aclaratórios “para o fi m de que haja 

o pronunciamento judicial da Des. Fed. Suzana Camargo sobre o ponto que foi 

expressamente levantado no julgamento e provado pela ora embargante” (e-STJ 

fl . 1.529).

O TRF 3ª Região acolheu os embargos para determinar a juntada do 

mencionado voto da Desembargadora Suzana Camargo, que fi cou vencida, 

apenas, na parte em que se manifestou no sentido de aplicar a norma do art. 

515, § 3º, do CPC/1973 (teoria da causa madura), afastada pela maioria (e-STJ 

fl s. 1.535/1.552). Confi ra-se o dispositivo de tal voto vencido:

Assim verificando, inclusive, o pleno amadurecimento do processo, e a 

aplicação do princípio de celeridade processual, ouso divergir do ilustre Relator 

e voto no sentido de acompanhá-lo no não conhecimento do agravo retido; em 

considerar competente a Justiça Federal para conhecer e julgar a causa e considerar 

legítima a participação do INPI; no reconhecimento da validade da sentença, 

conquanto tenha ingressado no mérito e declarar a legitimidade ativa; todavia, 

discordo do relator, votando no sentido da total aplicação do artigo 515, § 3º, do 

Código de Processo Civil, para esta E. Quinta Turma julgue o mérito, imediatamente, 

sem necessidade de retornarem os autos ao primeiro grau, nos termos explicitados 

no voto. (e-STJ fl . 1.551.)

I. Violação dos Arts. 3º e 6º do CPC/1973

Os arts. 3º e 6º do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, 

possuíam a seguinte redação:
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Art. 3º Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei.

Nessa parte, a recorrente destacou, em primeiro lugar, “que quando da 

propositura da demanda a recorrida não comprovou a qualidade de licenciada 

para o uso de marca registrada, o que caracterizou a falta de legitimidade para 

estar em juízo, entretanto, o contrato de licença foi juntado aos autos em fase 

recursal (fl s. 1.076/1.078) e, em vista dele, entendeu o Tribunal a quo pela 

legitimação da recorrida por ser esta empresa titular de licença para exploração 

de marca” (e-STJ fl . 1.626). Sustentou, então, afronta ao art. 3º do CPC/1973, 

tendo em vista que não se poderia “admitir que a juntada tardia do contato 

de licença seja aceita para o fi m de ver declarada a legitimidade ad causam, 

pois, se assim o fosse, corre-se ‘o risco de se admitir processos onde ainda não 

estaria aperfeiçoada a relação jurídica e o interesse material subjacente, à espera de 

sua concretização no transcorrer do procedimento’ [THEOTONIO NEGRÃO, 

em seu Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 32ª edição, 

Editora Saraiva, artigo 462, nota ‘8’, pg. 478]” (e-STJ fl . 1.627). Tal alegação, 

evidentemente, diz respeito ao momento processual para a instrução do processo 

e à possibilidade de juntada de documentos em segundo grau, tema de natureza 

processual não disciplinado no art. 3º do CPC/1973, que se limita a exigir tenha 

o autor da ação legitimidade ativa. Da fase e da instância em que será permitida 

a instrução do feito, portanto, o art. 3º não cuida. Ademais, a recorrente não 

indica nenhum outro dispositivo legal que regule essa matéria, vinculado à 

instrução probatória, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.

Observo, ademais, que tal matéria não foi enfrentada no acórdão da 

apelação (e-STJ fl s. 1.500/1.525), não foi invocada nos embargos de declaração 

(e-STJ fls. 1.528/1.529) nem decidida no respectivo aresto (e-STJ fls. 

1.535/1.552), faltando o indispensável prequestionamento, incidindo a vedação 

contida na Súmula n. 282 do STF.

Portanto, relativamente à possibilidade de instruir o processo apenas em 

segundo grau, o recurso especial não merece conhecimento.

O segundo e o terceiro enfoques atrelados à violação dos arts. 3º e 6º do 

CPC/1973 dizem respeito, especifi camente, à efetiva ausência de legitimidade 

ativa e da impossibilidade de pleitear, em nome próprio, direito de terceiro. 

Tais alegações, entretanto, deverão ser examinadas no próximo item, no qual 
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se discute a interpretação de dispositivos da Lei n. 5.772/1971 e da Lei n. 

9.279/1996 para efeito de aferir a legitimidade ativa.

II. Afronta aos Arts. 57 da Lei n. 5.772/1971 e 173 da Lei n. 9.279/1996

Os dispositivos legais referidos como contrariados possuem o seguinte teor:

Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse. 

(Lei n. 5.772/1971.)

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer 

pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar 

liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os 

requisitos processuais próprios. (Lei n. 9.279/1996.)

Inicialmente, devo destacar que a ação anulatória foi proposta em 

15.10.1991, cabendo apreciar a legitimidade ativa da autora à luz da legislação 

então em vigor, no caso, a Lei n. 5.772/1971, sobretudo por não se questionar 

relação jurídica continuativa, ou seja, cada registro da marca impugnado não se 

repete periodicamente, sendo únicos. Essa é a melhor interpretação do art. 3º do 

CPC/1973 que exige, como condição para a propositura da ação, a legitimidade 

ativa, cabendo destacar que não se cuida, no presente caso, de fato superveniente 

que “retira” a legitimidade com força de acarretar eventual “perda de objeto”. 

Nesse sentido, para ilustrar, apresento precedentes versando sobre o momento 

em que deve existir legitimidade:

Processual Civil. Ação civil pública. Legitimidade ativa. Ministério Público. Taxa 

de água e esgoto. Direito de contribuintes.

1. A MP 2.180-35 introduziu o parágrafo único no art. 1º, da Lei da Ação 

Civil Pública, vedando a veiculação da actio civilis para a discussão de matéria 

tributária.

2. A MP 2.180-35 deve ser aplicada a partir de sua edição (24.08.2001), vedada 

a sua retroatividade que alcance as ações civis públicas promovidas antes de sua 

vigência.

3. Legitimatio ativa ad causam. A legitimidade, como uma das condições da 

ação, rege-se pela Lei vigente à data da propositura da ação.

4. A soma dos interesses múltiplos dos contribuintes constitui interesse 

transindividual, que por sua dimensão coletiva torna-se público e indisponível, 
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apto a legitimar o Parquet a velá-la em juízo. Aliás, em muitas decisões o Superior 

Tribunal de Justiça vinha sufragando o entendimento de que a Ação Civil Pública 

voltada contra a ilegalidade dos tributos não implicava em via oblíqua de controle 

concentrado de constitucionalidade. Deveras, o Ministério Público, por força do 

art. 129, III, da Constituição Federal é legitimado a promover qualquer espécie 

de ação na defesa de direitos transindividuais, nestes incluídos os direitos dos 

contribuintes de Taxa de Esgoto, ainda que por Ação Civil Pública.

5. Recurso Especial do Ministério Público provido. (REsp n. 530.808/MG, Rel. 

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 2.8.2004 – grifei.)

Direito societário. Ação de dissolução de sociedade anônima, proposta por 

acionistas minoritários. Quorum mínimo atendido na data da propositura da ação. 

Desistência da ação por um dos autores, no curso do processo. Homologação pelo 

juízo. Correspondente diminuição da participação detida pelos autores no capital 

social da companhia a ser dissolvida, para patamar inferior ao mínimo legal. 

Irrelevância.

- A titularidade de 5% do capital social da companhia, em ações de dissolução 

proposta com base no art. 206 da Lei das S.A., é condição a ser preenchida na data da 

propositura da demanda, sendo irrelevantes as alterações nesse percentual ocorridas 

no curso do processo.

- Na hipótese dos autos, a desistência de um dos litigantes não poderia 

prejudicar os demais. Sendo necessário o litisconsórcio formado por ocasião da 

propositura da ação, o consentimento dado pelo autor no início do processo 

não pode ser revogado em seu curso. A desistência só pode ser admitida caso 

subscrita por todos os autores.

Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 408.122/PR, Rel. originário Min. 

Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

DJ 27.11.2006 – grifei.)

Administrativo e Processual Civil. Servidor público estadual. Enunciado 

Administrativo n. 2 do STJ. Sindicato. Registro no Ministério do Trabalho. 

Obrigatoriedade. Precedente da Corte Especial. Aquisição de legitimidade 

processual em momento posterior ao ajuizamento da ação. Saneamento. 

Impossibilidade. Ausência de constituição válida e regular do processo.

1. O Tribunal paulista consignou de forma expressa que à época da propositura da 

ação, em 2004, o Sindicato agravante não possuia o registro sindical no Ministério do 

Trabalho e Emprego, e, por essa razão, julgou ser impossível o saneamento do vício de 

representação em momento posterior, porque no direito brasileiro não está previsto a 

fi gura da legitimação superveniente.

2. É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus fi liados (cf. EREsp 510.323/BA, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ 20.03.2006, p. 176).
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3. O art. 13 do CPC/1973, o qual permite, nas instâncias ordinárias, o saneamento 

do processo mediante determinação do juiz ou do relator, não abre a possibilidade 

para que a parte tão-só posteriormente legitimada passe a defender direitos em 

juízo.

4. Isso porque a legitimidade é “pressuposto de validade” (consoante lições de 

Humberto Theodoro Júnior), legal e subjetivo, não apenas para a persistência do 

processo, mas para a sua constituição válida e regular (ex vi do art. 3º do CPC/1973 – 

para propor ação é necessário ter legitimidade).

5. Indiferente, nesse viés, se a parte adquire capacidade processual (legitimidade 

“ad causam”) ou postulatória (legitimidade “ad processum”) durante a marcha 

processual, se não a tinha quando ajuizou a ação.

6. Inexistem motivos para infi rmar a decisão pela extinção do processo, ante 

a falta de condição da ação, nos termos da lei processual (ex vi do art. 267, VI, 

do CPC/1973 – extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando não 

concorrer qualquer das condições da ação).

7. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp n. 608.253/SP, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017 – grifei)

Em tal contexto, considerando que a ação foi proposta em 1991, não se 

aplica ao presente caso o art. 173 da Lei n. 9.279, de 14.5.1996, DOU 15.5.1996, 

que entrou em vigor apenas 1 (um) ano após sua publicação, conforme art. 243 

do mesmo diploma.

Por outro lado, o art. 57 da Lei n. 5.772/1971 está inserido no Capítulo 

XVII (Da Nulidade e do Cancelamento de Privilégio) do Título I (Dos 

Privilégios) do referido diploma. Tal dispositivo diz respeito à ação de nulidade 

de “privilégios” de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e 

de desenho industrial (art. 2º, “a”, da lei), não à ação de nulidade do “registro 

de marca”, que está disciplinada no art. 100, no Capítulo X (Da Nulidade e da 

Revisão do Registro) do Título II (Das Marcas de Indústria, de Comércio e de 

Serviço) da mesma lei. Em tais circunstâncias, em princípio, o recurso especial 

não mereceria ser examinado no seu mérito. Entretanto, há peculiaridades 

que viabilizam o conhecimento do recurso especial nessa parte, a saber: (i) o 

Tribunal de origem decidiu com fundamento na aplicação do próprio art. 57; 

(ii) o recorrente alegou violação de tal norma, divergindo da interpretação que 

lhe fora conferida no acórdão recorrido; e (iii) o art. 57 possui redação idêntica à 

do art. 100, ambos da mesma lei.

Inicialmente, confi ra-se o teor do art. 100 da Lei n. 5.772/1971:
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Art. 100. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse. 

(Grifei.)

A controvérsia consiste em saber se o detentor da licença de uso de uma 

determinada marca, no caso a “Martini”, encontra-se inserido no conceito 

de “qualquer pessoa com legítimo interesse” e, consequentemente, possui 

legitimidade para propor ação de nulidade do registro de outra marca, aqui a 

“Contini”, que, indevidamente, imitaria inclusive sinais distintivos dos produtos, 

que implicaria confusão com aquela, objeto da licença conferida à autora da 

demanda anulatória.

Inicialmente, a própria contestação apresentada pela ora recorrente 

admite que a autora possui licença de uso da marca “Martini”, sendo oportuno 

reproduzir as seguintes passagens da referida defesa:

A sociedade autora, muito embora licenciada para o uso das marcas da Tradall 

S/A., no Brasil, não está legitimada para ajuizar a presente demanda.

Em verdade, a procuração que instrui a demanda foi outorgada pela Martini 

& Rossi Ltda., que via dos documentos apresentados está apenas e tão somente 

autorizada a utilizar uma série de marcas no Brasil, marcas estas que, no entanto, 

são de propriedade da Tradall S/A., fato que demonstra que a aqui autora não 

tem legitimidade para promover a nulidade dos registros obtidos pela co-

ré Conte, e em abono da ilegitimidade da Martini & Rossi Ltda., para propor a 

presente demanda citamos novamente o mestre GAMA CERQUEIRA, Tratado da 

Propriedade industrial, volume 2, 2ª edição, págs. 1.076/1.077 (...) (e-STJ fl . 170 – 

grifei.)

No mesmo sentido, a sentença reproduz trecho da perícia em que foi 

reconhecida a licença de uso conferida à autora:

Ao responder o quesito primeiro da autora, o Sr. Perito Judicial asseverou que:

Mas, valendo frisar que a marca ‘Martini’, inclusive para os efeitos da 

convenção internacional em referência, não é de titularidade da sociedade 

autora da demanda e, isso sim, de propriedade de TRADALL S.A., empresa 

de nacionalidade suiça, que concedeu à nacional a licença de uso da 

marca no Brasil. (fl . 519) (e-STJ fl s. 1.262/1.263 – grifei.)

É incontroverso, portanto, que a autora, Martini & Rossi Ltda., possui 

licença para utilizar a marca “Martini”, sendo certo que, em tal contexto, inexiste 

razão para que a licenciada seja impedida de propor ação de nulidade para 
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desconstituir registro de outra marca que lhe esteja causando danos. O legítimo 

interesse da autora, portanto, econômico e jurídico, está presente.

Nem se diga, por outro lado, que a autora esteja defendendo direito de 

terceiro. Destaco que a presente ação não discute a higidez do registro da marca 

utilizada pela autora, o que, em princípio, seria privativo da titular da marca. Em 

verdade, a autora busca impedir que a autorização que lhe fora concedida para 

utilizar a marca “Martini” seja prejudicada por outra de terceiro, a “Contini”, 

que estaria, supostamente, causando confusão no mercado e danos ao contrato 

de licença. O art. 6º do CPC/1973, nesse caso, não foi contrariado, estando a 

autora defendendo direito próprio.

A propósito, o art. 139 da Lei n. 9.279/1996, invocado na sentença e que 

não se aplica ao presente caso, por se tratar de lei editada posteriormente ao 

ajuizamento da ação, assim dispõe:

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá 

celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito 

de exercer controle efetivo sobre as especifi cações, natureza e qualidade dos 

respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os 

poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. 

(Grifei.)

Tal norma legal deixa claro que o licenciado poderá defender os “seus 

próprios direitos”, o que não poderia ser diferente, independentemente de 

receber do titular do registro poderes específi cos para a defesa da marca.

A recorrente cita entendimento restritivo de JOÃO DA GAMA 

CERQUEIRA nas seguintes passagens do recurso especial:

Malgrado o respeito que merecem os desembargadores que participaram 

do julgamento, o entendimento acima, com o devido respeito, revela-se ilegal 

porquanto a legitimação conferida na lei a qualquer pessoa com legítimo interesse 

(art. 57, do CPI/1971 e artigo 165, LPI/1996).

Assim, o registro de marca será nulo se concedido em desacordo com os itens 

1 a 20, do artigo 65, do CPC/1971 e incisos I a XXIII, do artigo 124, LPI/1996, em 

outras palavras, tem legítimo interesse certas pessoas, as quais possam ter seus 

direitos antingidos/ofendidos pela concessão do registro que se objetiva ver 

declarado nulo.

Aqui, transcreve-se trecho de doutrina que interpreta a expressão “qualquer 

pessoa com legítimo interesse” para a propositura de ação de nulidade de registro 

de marca:
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(...), são competentes para promover a ação de nulidade; a) Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. b) Qualquer pessoa com legítimo 

interesse.

Nos casos do art. 65, n. 1º e 3º, a ação é movida pelo Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial, conforme o foro em que deva correr o processo.

(...)

Como observa, porém, Machado Guimarães, tratando-se da iniciativa 

da ação de nulidade, e só poderia aquela ação ser fundada em algum 

dos casos previstos na lei, “cabe ao autor estabelecer a sua legitimação, 

como titular de um direito enquadrado em um dos aludidos casos”. Ora, 

como expusemos a respeito das pessoas que podem oferecer oposição ao 

registro, assim também o interesse de agir, nos mesmos casos, é exclusivo 

de determinadas pessoas, cujos direitos possam ter sido ofendidos pela 

concessão do registro, e que são as únicas que possuem legítimo interesse 

na decretação da nulidade; em outros casos, o interesse de agir é comum a 

todos os comerciantes e industrial em geral.

Estão no primeiro caso, como interessados diretos, a União, os Estados 

e os Municípios, em relação às denominações das repartições públicas (art. 

65, n. 4º); o comerciante ou industrial, em relação ao seu nome comercial 

ou ao titulo e à insígnia do seu estabelecimento (art. 65, n. 5º); a pessoa 

cujo nome ou efígie tenha sido registrada como marca, sem autorização, 

ou os seus sucessores diretos (art. 65, n. 12); o titular de direitos de autor 

sobre obras literárias ou desenhos artísticos (art. 65, n. 15); o titular de marca 

anteriormente registrada, que tenha sido reproduzida ou imitada (art. 65, n. 

17).

Nos demais casos do art. 65, são legítimos interessados na nulidade do 

registro os comerciantes em geral, ou porque a concessão do registro daria 

a concorrentes seus o direito de empregar marcas, cujo uso a lei a todos 

proíbe (art. 65, n. 1º e 16), ou porque o registro os privaria do direito de 

empregar livremente certos sinais que a lei considera de uso comum (arts. 

65, n. 2º, 6º, 8º, 10 e 13 e art. 70).

(In Tratado da Propriedade Industrial, João da Gama Cerqueira – 2ª Ed. 

– 1982 – Ed. RT – Vol. 2 – pag. 1.074/1.077) [grifos não contidos no original]

Note-se que a recorrida não é a titular da marca Martini, tanto que o próprio 

acórdão reconhece que a recorrida tem o direito de uso, “com limite de prazo e 

possibilidade de prorrogação, a demonstrar que a proprietária da marca reserva a si 

tal direito, inclusive a faculdade de persegui-lo em juízo”.

E, mais adiante, o acórdão assevera que: “Em 1991, quando protocolizada a 

inicial, a Bacardi não detinha poderes para representar a Tradall, nem sequer os de 

defender a marca em nome próprio”, o que demonstra a ilegitimidade ad causam 

para a ação de nulidade do registro de marca. (e-STJ fl s. 1.623/1.625.)
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A interpretação restritiva conferida pelo doutrinador referido no recurso 

especial, entretanto, não encontra amparo na Lei n. 5.772/1971, cujo art. 

100 não estabelece limitações prévias à propositura da ação anulatória com 

o propósito de vincular determinadas causas de nulidade a certas pessoas. A 

legitimidade ativa deve ser aferida caso a caso, bastando que o autor demonstre 

“legítimo interesse”, jurídico ou econômico, narrando prejuízos de qualquer 

natureza provocados por marca indevidamente registrada. Isso porque tal 

registro impõe à coletividade limitações parciais ou totais ao uso por outrem.

 Com isso, não é incorreto dizer que pessoas físicas ou jurídicas que 

exerçam atividades relacionadas a determinada marca (“nomes, palavras, 

denominações, monogramas, emblemas, sigla, símbolos, fi guras e quaisquer 

outros sinais distintivos” – art. 64 da Lei n. 5.772/1971) possam propor contra 

terceiro ação judicial com o objetivo de anular registro obtido de forma ilegal e 

que, comprovadamente, esteja afetando legítimo direito das referidas pessoas.

A propósito, destaco que a exigência contida no art. 100 da Lei n. 

5.772/1971, de haver “legítimo interesse”, é sufi ciente para impedir a banalização 

da ação de nulidade de registro e a sua multiplicação em demandas cujos autores 

não demonstrem nenhum direito próprio que esteja sendo prejudicado pela 

marca indevidamente registrada. Simultaneamente, preserva a confi abilidade do 

sistema, conforme bem anotado no acórdão recorrido (cf. e-STJ fl s. 1.522/1.523), 

e privilegia a livre concorrência, protegendo o mercado e os consumidores de 

fraudes e de abusos eventualmente praticados.

Por outro lado, a tese defendida pela recorrente, invocada com fundamento 

na doutrina de João da Gama Cerqueira, na verdade, não apresenta razões 

jurídicas lógicas e fortes para sustentá-la, sem utilidade prática e real, seja de 

natureza material seja de natureza processual. Apenas afi rma que a compreensão 

restritiva deveria ser adotada e só, contrariando princípios e direitos que a 

própria lei busca proteger.

Com efeito, a melhor interpretação é a que não restringe, salvo motivos 

plausíveis, o direito de ação, incidindo a regra contida no art. 5º da LINDB, 

segundo a qual, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fi ns sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum”.

Na doutrina, quanto à legitimidade para ajuizar ações em defesa da marca, 

à luz da atual Lei n. 9.279/1996, Lélio Denicoli Schmidt leciona que:

[...] O cessionário também tem direito de ação para proteger o uso exclusivo da 

marca, mesmo que o contrato de cessão ainda não tenha sido averbado perante o 

INPI. A demora na averbação do contrato não pode deixar impune a contrafação, 
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de modo que “a falta de registro da transferência não impede que o cessionário 

defensa seu direito ao uso exclusivo da marca”.

A ação pode ser proposta de forma isolada ou em conjunto com o licenciado ou 

distribuidor local. O litisconsórcio ativo com uma empresa nacional dispensa o 

autor estrangeiro de prestar a caução prevista no art. 83 do CPC, caso não haja 

tratado de cooperação judiciária que o isente dessa obrigação. O licenciado 

pode ser investido de poderes para litigar de forma isolada, na qualidade de 

legitimado extraordinário à defesa dos direitos do licenciante (art. 139, parágrafo 

único da LPI). O licenciado também pode atuar como legitimado ordinário, mas 

nessa hipótese a demanda contra o infrator não deve ser fundamentada no registro 

de marca pertencente ao licenciante, mas na concorrência desleal sofrida pelo 

licenciado (desvio desleal de clientela). (MARCAS, Aquisição, Exercício e Extinção de 

Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, pp. 273/274.)

Com efeito, pode o licenciado propor ação para evitar confusão entre marcas 

e o consequente desvio de clientela por parte de terceiro que, indevidamente, 

obteve registro de marca assemelhada à anterior, objeto da licença. Essa, a 

propósito, é a causa de pedir deduzida na inicial, sendo sufi ciente conferir os 

seguintes trechos da petição inicial:

[...] a mais fl agrante má-fé inspirou a Ré que buscou (com pleno êxito) imitar 

dolosamente todos os sinais distintivos que caracterizam globalmente os produtos 

da Autora, fazendo-o com requintes de maldosa efi cácia de maneira a gerar:

– denominação

– logotipia

– rotulagem

claramente confundíveis com aquelas do Vermouth Martini nas suas edições 

Bianco, Tinto e Dry.

[...]

I–C) Apesar da má-fé descomunal com que se houve a Ré “ab ovo”, apesar 

das contundentes provas da deslealdade concorrencial que motivou a Ré na 

busca dos Registros Anulandos por visar esta o desvio fraudulento da clientela 

da Autora, pela confusão criada entre os produtos Vermouth Contini e Vermouth 

Martini, apesar da força repressiva e preventiva que as normas do direito interno 

(sinergicamente robustecido pela Convenção da União de Paris) estabelecem 

contra a concorrência desleal, apesar da proteção extraordinária à marcas notórias 

contundentemente agasalhada pela legislação Pátria, e, apesar das oposições e 

impugnações várias e reiteradas que a Autora fez, em sede Administrativa junto 

ao INPI versus os pedidos de registro que a Ré depositou junto ao INPI, apesar de 

tudo isto, foram concedidos os Registros anulando à Ré.
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I–D) Conseguiu assim a Ré, com o beneplácito do INPI, subverter a ordem 

jurídica mediante a obtenção de registro de marca (em princípio outorgáveis ao 

honesto empresário para obtenção de título de propriedade sobre as marcas que 

ele cria e usa para distinguir – isto é, não confundir – os seus produtos em relação 

aos dos concorrentes, em nome da preservação da lealdade concorrencial) para, 

subdolosa e ignobilmente lograr o desvio fraudulento da clientela da Autora 

mediante a confusão criada no mercado entre os respectivos produtos.

Ou seja, os registros das marcas foram usados como meios idôneos para o 

desvio da clientela da Autora e para o locupletamento sem causa da Ré. (e-STJ fl s. 

7/8.)

Em sentido semelhante, Th iago Jabur Carneiro, apesar de sua obra ser 

dedicada a interpretar a Lei n. 9.279/1996, também mostra caminhos para 

admitir a legitimidade ativa do licenciado para proteger a marca, assim:

[...] a despeito do sistema legal, pelo art. 139, parágrafo único, da Lei n. 

9.279/1996, e da jurisprudência, conforme acima exposto, sinalizarem para 

a possibilidade da legitimidade ativa do licenciado, tão somente no evento 

de o titular da marca desta forma expressamente consentir, convém apontar 

construção de teoria pautada no princípio da analogia que possa conduzir 

doutrinadores, magistrados e legisladores à refl exão mais aprofundada acerca da 

matéria.

Esta teoria consubstancia-se, essencialmente, na aplicação do principio da 

analogia a dois contratos de direito de propriedade intelectual: contrato de edição 

e contrato de licença de uso de marca a título exclusivo.

[...]

[...] é crível afi rmar que o contrato de edição afi gura-se como um contrato de 

licença exclusiva em que o editor tem exclusividade absoluta na utilização da 

obra que lhe foi entregue pelo autor, na forma e sob as condições assinaladas 

no contrato. O contrato de licença de uso de marca, celebrado a título exclusivo, 

afi gura-se, por igual, como um contrato em que o licenciado tem exclusividade 

absoluta na utilização da marca que lhe foi disponibilizada pelo titular da marca. 

Faz-se pertinente, pois, a analogia entre estes dois contratos de propriedade 

intelectual, de modo que, apesar de apresentarem objetos distintos de 

propriedade intelectual (em um, dá-se a licença exclusiva da obra, enquanto 

que, no outro, dá-se a licença exclusiva da marca), ambos possuem os mesmos 

contornos jurídicos, decorrentes dos elementos e dispositivos jurídicos similares 

que os integram.

Respaldando-se, desta sorte, no princípio da analogia, seria de grande 

razoabilidade admitir que os contratos de licença de uso de marca, celebrados a 

título exclusivo, possibilitassem ao licenciado da marca, ainda que sem o expresso 
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consentimento do licenciante, o direito de ingressar em juízo contra o titular 

e terceiros, em defesa da marca usurpada, tal qual ocorre com os contratos de 

edição (contrato de licenciamento de obra a título exclusivo).

Outro argumento pertinente, nesta linha de inteligência, seria emprestar ao 

contrato de licença de uso de marca exclusivo dispositivo de segurança semelhante 

àquele característico ao contrato de locação de bens imóveis, consubstanciado 

nas ações possessórias. Essas ações podem ser promovidas contra terceiros 

diretamente pelo locatário, contra eventuais turbações ou esbulhos que recaiam 

sobre o bem alugado, sem a necessária anuência do locador.

Isto porque, o licenciado exclusivo, tal qual ocorre com o locatário, pode 

sofrer embaraço ao seu livre exercício de uso da marca licenciada. Assim, o 

recurso pelo licenciado a este dispositivo protetivo permitido ao locatário de 

bens imóveis, poderia lhe possibilitar o ingresso direto em juízo contra terceiros 

que, eventualmente, estivessem restringindo ou prejudicando, de alguma forma, 

o uso exclusivo do bem imaterial licenciado. Essa prerrogativa conferida ao 

licenciado, seguramente, possibilitaria-lhe maior agilidade na defesa de seus 

interesses (“marca licenciada”), principalmente em Ações de Busca e Apreensão 

de mercadorias contrafeitas, em que se exige a máxima confidencialidade e 

celeridade possível, ao contrário do que ocorre quando se tem de recorrer, 

previamente, ao licenciante (titular da marca) para que esse promova as devidas 

medidas judiciais contra terceiros usurpadores da marca (procedimento este mais 

moroso, burocrático e ameaçador dos direitos imediatos do licenciado). (LICENÇA 

DE MARCA. Curitiba: Juruá Editora, 2012, pp. 237/239.)

Seguindo essa linha de entendimento, atrelada à analogia, invoco 

precedente da Terceira Turma, da relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, 

proferido no julgamento do REsp n. 466.360/SP, DJ de 20.10.2003, que 

reconheceu a legitimidade ativa, em ação indenizatória, de empresa que não 

detinha o registro de desenho industrial. Eis a fundamentação adotada pela em. 

Relatora, acolhida à unanimidade:

A controvérsia consiste em saber se a sociedade empresária fabricante de 

um produto, cujo registro de desenho industrial foi feito em nome do sócio 

majoritário, detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos 

materiais e morais contra aquele que imita ilicitamente o modelo registrado.

Ensinam os doutrinadores que possui legitimidade ativa para a causa o titular 

do interesse em confl ito. Logo, é legitimado para pleitear reparação por danos 

materiais e morais o prejudicado pelo ato ilícito.

Em termos de propriedade industrial, a Lei n. 9.279/1996 confere direito de 

propor ação indenizatória ao “prejudicado”, conceito bem mais amplo do que o de 

“titular do registro ou patente”. Confi ram-se os dispositivos legais a respeito:
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Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá 

intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de 

Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o 

prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos 

em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de 

propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta 

Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão 

entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou 

entre os produtos e serviços postos no comércio. (negritou-se)

Nesse ponto, a Lei n. 9.279/1996 está coerente com o princípio contido no art. 

159 do CC/1916, que não faz qualquer restrição ao direito de indenização pelo 

prejuízo causado por outrem.

Assim sendo, aos dispositivos citados há de se dar interpretação ampliativa, 

quando é evidente a intenção do legislador de proteger qualquer prejudicado 

pelos atos ilícitos enumerados na Lei n. 9.279/1996. É dizer, “onde a lei não 

distingue, não pode o intérprete distinguir” ou, como explica Carlos Maximiliano, 

“Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do 

intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na 

hipótese geral prevista explicitamente;” (“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, 17ª 

ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 247).

Assim, desde que o autor da ação indenizatória consiga demonstrar, através 

da narração do pedido e da causa de pedir, que foi realmente lesionado pela 

imitação ou contrafação, é de se tê-lo como parte legítima para ingressar em juízo 

com o intuito de obter indenização pelos prejuízos sofridos com a prática ilícita.

No processo em exame, a recorrente foi efetivamente prejudicada com os atos 

ilícitos praticados pela recorrida, embora não detivesse o registro do desenho 

industrial do “cesto com tampa”. Isso porque, em seu desfavor, ocorreu desvio de 

clientela e perda do lucro da venda dos cestos que fabrica.

Vale ressaltar que, em princípio, é o proprietário do registro do desenho 

industrial quem sofre com o ato do contrafator, mas isso não impede que aquele 

que se utiliza de forma lícita do desenho também seja prejudicado.

É o que acontece no presente processo, já que se evidencia licitude na conduta 

da recorrente de se utilizar do modelo industrial “cesto com tampa”.

Realmente, a recorrente vem fabricando e comercializando, a bastante tempo 

(ao menos desde 1995, quando feito o registro no INPI), o referido produto, 

registrado em nome do sócio majoritário. A ação indenizatória foi ajuizada 

com a concordância do sócio proprietário do desenho industrial, que assinou a 

procuração ad judicia (fl . 45).
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Dessa forma, a razão e a lógica autorizam que se considere a recorrente 

tacitamente autorizada a utilizar o desenho industrial registrado em nome do 

sócio majoritário.

Por esse motivo, a imitação do “cesto com tampa” por terceiro ofende interesses 

da ora Recorrente, amparados pela Lei, o que a coloca na posição de prejudicada 

e, conseqüentemente, de legitimada à propositura de ação indenizatória.

A par disso, há outro motivo para se afastar a preliminar de ilegitimidade ativa 

para a causa.

Lê-se da petição inicial que o pedido indenizatório também se fundamenta na 

prática de concorrência desleal. Essa conduta ilícita é distinta dos atos de violação 

da propriedade industrial, segundo depreende-se da leitura do art. 209 da Lei n. 

9.279/1996.

O STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o conceito de concorrência 

desleal. Vejam-se os seguintes precedentes:

(...). A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de 

criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela. 

(REsp 70.015/SP; DJ 18.08.1997; Rel. Min. Eduardo Ribeiro)

(...) III - a proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência 

desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que 

adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como 

o locupletamento com esforço alheio. (REsp 40.190/RJ; DJ 29.09.1997; Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)

Como se vê, a concorrência desleal visa a confundir os consumidores para 

captar a clientela do concorrente em locupletamento ilícito e com prejuízo para 

este (que pode ser fabricante ou comerciante), dando ensejo ao ajuizamento de 

ação indenizatória. Nesse sentido:

Marca. Dano. Prova. Reconhecido o fato de que a ré industrializava 

e comercializava produto “sabão da costa”, marca registrada da 

autora, que tambem fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se 

admitir conseqüentemente a existência de dano, pois a concorrência 

desleal signifi cou uma diminuição do mercado. (...) (REsp 101.059/RJ; DJ 

07.04.1997; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar)

Importa ressaltar que a concorrência desleal abrange atos bastante 

diversifi cados e pode causar prejuízos a diversas pessoas, de muitas maneiras. 

A “concorrência desleal não se defi ne e nem se especifi ca, posto que se apresenta 

sob os mais variados aspectos, visando sempre atingir o industrial, o comerciante 
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(entendido este em seu sentido mais genérico, eis que entre os mesmos podemos 

incluir as pessoas que praticam atividades profi ssionais e aqueloutras prestadoras 

de serviços), tirando-lhes direta ou indiretamente a sua clientela, causando ou não 

prejuízos” (SOARES, José Carlos Tinoco. “Marcas vs. Nome Comercial: Confl itos”, São 

Paulo, Jurídica Brasileira, 2000, p. 366).

A doutrina diferencia a ação de concorrência desleal da ação de contrafação 

(ou de violação da propriedade industrial), pois esta é calcada na titularidade do 

registro da propriedade industrial (direito real), enquanto aquela é fundamentada 

na existência pura e simples do prejuízo (art. 159 do CC/1916), tratando-se de 

direito pessoal à indenização por perdas e danos (PAES, Tavares P. R. “Propriedade 

Industrial”, 2ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 195).

Dessa forma, nota-se que pode propor ação indenizatória por prática de 

concorrência desleal o fabricante ou comerciante concorrente, prejudicado pela 

captação ilícita de clientela, não se conferindo legitimidade ativa somente ao 

titular do registro ou da patente.

Conseqüentemente, no presente processo, o fato de a ação pautar-se também 

na alegação de concorrência desleal é mais um motivo para que não se possa 

considerar parte ilegítima para a causa a ora recorrente, já que o ato ilícito descrito 

na inicial é capaz de prejudicá-la diretamente.

Tomando-se por base o precedente acima, relativo a uma ação indenizatória, 

entendo que a pessoa física ou jurídica que sofre prejuízos está inserido na 

expressão “qualquer pessoa com legítimo interesse” contida no art. 100 da Lei n. 

5.772/1971.

Por último, a respeito do precedente mencionado na sentença, do antigo 

Tribunal Federal de Recursos (AC n. 137.660/RJ, Rel. Ministro Pedro Acioli, 

Quinta Turma, julgado em 14.12.1988 – JTFR/LEX, volume 91, páginas 

56/61), apesar de reproduzir pequeno trecho da doutrina de João da Gama 

Cerqueira, não cuidou da indispensável interpretação do art. 100 da Lei n. 

5.772/1971.

A autora, portanto, como detentora de licença para utilizar a marca Martini 

no Brasil, possui legitimidade, na forma do art. 100 da Lei n. 5.772/1971, 

aplicável à espécie, para defender direito próprio ajuizando ação anulatória 

de registro de outra marca, que supostamente estaria gerando confusão no 

mercado, desvio de sua clientela e prejuízos econômicos. Tal justifi cativa, por si, 

demonstra ainda que o direito material objeto desta lide possui um campo de 

interferência extremamente abrangente e relevante, que ultrapassa o interesse 
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pessoal do titular do registro da marca, reforçando a legitimidade ativa do 

licenciado, reconhecida em segundo grau e que mantenho neste julgamento.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.036.296-ES (2008/0047037-3)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: V R - menor impúbere

Repr. por: J C R

Advogado: Francisco Carlos de Morais Silva e outro(s) - ES003876

Recorrido: S/A A Gazeta

Advogado: Bruno César Limongi Horta e outro(s) - ES013118

Recorrido: Pietro Agencia de Servicos Ltda

Advogado: Magda Denise Farias de Souza e outro(s) - ES004945

EMENTA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Veiculação da imagem de menor impúbere em 

coluna jornalística, com legenda de comentário. Adolescente iniciada 

na carreira de modelo profissional. Dano moral e material. Não 

ocorrência. Publicação de uma das várias fotografi as fornecidas pelo 

genitor. Inexistência de ofensa à dignidade da menor. Legenda com teor 

elogioso. Fotografi a sóbria e artística. Ausência de incompatibilidade 

com a atividade profissional em questão. Publicação desprovida 

de fi nalidade lucrativa. Anuência do responsável legal presumida. 

Peculiaridades do caso. Recurso especial não provido.

1. O direito à imagem, de consagração constitucional (art. 5º, 

V e X), constitui-se em direito fundamental da pessoa humana, de 
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uso restrito de seu titular, somente sendo possível sua utilização 

por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da 

fi nalidade e das condições contratadas. Na hipótese de criança ou 

adolescente, a exibição da imagem exige maiores cuidados e necessita 

do consentimento dos representantes legais.

2. A princípio, a simples utilização de imagem da pessoa, sem 

seu consentimento, gera o direito ao ressarcimento das perdas e danos, 

independentemente de prova do prejuízo (Súmula 403/STJ), exceto 

quando necessária à administração da justiça ou à manutenção da 

ordem pública (CC/2002, art. 20).

3. A autorização para utilização da imagem não precisa, 

necessariamente, ser expressa, podendo ser concedida de forma tácita 

por seu titular ou representante, a depender das circunstâncias do caso.

4. De acordo com a moldura fática delineada pelo Tribunal de 

origem, conclui-se que a publicação em jornal impresso de fotografi a 

que apenas exalta a beleza da jovem, com imagem elegante e sóbria, 

associada a legenda elogiosa, a partir de foto fornecida pelo genitor 

da adolescente iniciada na carreira de modelo profi ssional, com a 

fi nalidade de promover a carreira da adolescente, não viola o direito 

fundamental da imagem.

5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

a Quarta Turma, por unanimidade, conhecer do recurso especial para negar-lhe 

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

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

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

Brasília (DF), 21 de março de 2017 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 10.5.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de recurso especial manejado por 

Vivian Redondo contra o v. acórdão de fl s. 708/717, complementado pelo de fl s. 

739/743, da lavra do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 

que negou provimento ao recurso de embargos infringentes por ela interposto.

Noticiam os autos que a recorrente moveu, representada por seu genitor, 

ação de indenização por danos morais e materiais contra S/A A Gazeta e Pietro 

Agência de Serviços Ltda, alegando, em síntese, que “é modelo profi ssional, tendo 

começado sua carreira profi ssional quando contava com 11 (onze) anos de 

idade, sendo que já nesta idade fazia comerciais para a televisão, no Estado de 

São Paulo”, tendo trabalhado em conceituada agência nesse estado e recebido 

propostas de outras duas agências japonesas. Aduziu, de igual modo, que 

“certamente, teria uma carreira profi ssional bastante promissora, pois como é 

amplamente sabido, inclusive pela mídia, de que as modelos que vão para o Japão, 

quando do cumprimento do contrato retornam ricas. E as modelos profi ssionais 

que fi carem, caso sejam escolhidas por outras Agências Internacionais não 

precisam, defi nitivamente, preocuparem-se com dinheiro” (fl . 6).

Alegou, por outro lado, que, após mudança de sua família para a cidade 

de Vitória/ES, foi contratada pela segunda demandada, agência local do 

mesmo ramo de atuação. Confi ando na seriedade da agência, “a Requerente 

se cuidava fi sicamente e mantinha os padrões de beleza exigidos nas passarelas 

Internacionais, até o fatídico dia 08 de março de 1998, quando uma foto sua (da 

requerente) foi publicada no Jornal A Gazeta, comparando a requerente com a 

dançarina Scheila Carvalho (do grupo É o Tchan), ou seja, a requerente, uma 

modelo profi ssional foi comparada com uma dançarina. Muito embora ambas 

as carreiras são artísticas e, portanto, todas duas merecedoras de respeito, não há 

que se ter a comparação, pois entre as mesmas há uma diferença enorme” (fl . 7).

Concluiu afirmando que a divulgação desautorizada de sua imagem, 

somada ao comentário jocoso, comparando-a à dançarina do conjunto 

musical “É o Tchan”, teria causado, além de abalo moral, dano patrimonial, 

inviabilizando sua carreira no ramo de modelo profi ssional, que julgava ser 

promissora, reclamando, portanto, indenização de vultosa quantia.

Citadas, as demandadas ofertaram contestação. A agência de modelos 

suscitou a inépcia da inicial, sua ilegitimidade passiva para causa e, no mérito, 

que a divulgação da imagem da autora teria ocorrido por interferência de seu 
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genitor, como forma de promover sua carreira (fl s. 100/116). Por sua vez, a 

empresa jornalística demandada arguiu a inépcia da inicial, a decadência do 

direito de ação com base na lei de imprensa. No mérito, defendeu a licitude da 

publicação (fl s. 130/164).

O ilustre magistrado de piso, após ampla dilação probatória e a audiência 

do Ministério Público, sentenciou o feito, afastando as preliminares suscitadas 

e, no mérito, julgou procedentes os pedidos condenando solidariamente as ora 

recorridas ao pagamento de indenização por dano moral e material, nos termos 

da r. sentença de fl s. 425/438, cuja parte dispositiva fi cou assim redigida, in verbis:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos está a constar, julgo parcialmente 

procedente o pedido inserto na prefacial e, por via de conseqüência, condeno as 

Rés, solidariamente, a pagar à Autora, a título de indenização por dano material, 

a quantia mensal de RS 900,00 (novecentos reais), a contar da data da publicação 

da foto, até a data em que completaria 18 (dezoito) anos de idade, como se apurar 

em liquidação de sentença, corrigível monetariamente, a cada mês, pelos índices 

do INPC, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento), estes contados da citação 

das Rés.

Condeno, ainda, as Rés, a pagar a Autora, a título de dano moral puro e simples, 

por arbitramento, na forma do artigo 1.553 do Código Civil, a importância 

equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Por derradeiro, condeno as Rés no pagamento das custas processuais prévias 

e residuais, bem como na verba honorária, que arbitro em vinte por cento (20%), 

sobre o valor da condenação atualizada.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, deu 

provimento ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, 

julgar totalmente improcedentes os pedidos, conforme se infere do v. acórdão de 

fl s. 557/607, assim ementado:

Apelação cível. Ação de reparação de danos morais e materiais. Publicação 

de foto integrante de ensaio fotográfi co. Ausência de prova do dano material e 

moral. Sentença reformada. Apelação conhecida e provida.

A imagem da autora foi reproduzida absolutamente dentro do contexto da 

atividade a que se dedica, como modelo profi ssional, não se enquadrando na 

hipótese dano à imagem, seja material ou moral. Diferente poderia ser o enfoque 

do problema se a imagem da mesma tivesse sido veiculada de forma grotesca, 

vexatória ou ridícula, ofensiva ao decoro da pessoa, o que, defi nitivamente, não se 

apresenta o caso dos autos.

Apelo conhecido e provido.
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Contra o referido acórdão, a ora recorrente interpôs embargos infringentes, 

os quais foram, à unanimidade, desprovidos pelo Primeiro Grupo de Câmaras 

Reunidas, conforme acórdão de fl s. 708/717, assim ementado:

Civil e Processual Civil. Embargos infringentes. Matéria jornalística. Danos 

morais. Fotografi a.

A mera insatisfação ou dissabor em relação a matéria jornalística não enseja, 

por si só, a confi guração de danos morais passíveis de indenização.

Opostos embargos de declarações, foram rejeitados (fl s. 628/630).

Irresignada, a ora recorrente interpôs, com arrimo nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, o presente apelo nobre, alegando, além da divergência 

jurisprudencial, ofensa aos arts. 131, 332, 334, II e III, 535, I e II, do CPC/1973, 

aos arts. 3º, 4º, 17, 18, 70, 71, 72 e 73 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), ao art. 159 do Código Civil de 1916 e aos arts. 186 e 927 do 

Código Civil de 2002.

Aduziu a recorrente, preliminarmente, que o eg. Tribunal de Justiça 

local teria sido omisso, uma vez que “em momento algum a decisão levou em 

consideração que a ora recorrente se tratada (sic) de uma menor impúbere, 

com apenas 13 anos de idade, como não apreciou as disposições contidas nas 

normas específi cas que regem a proteção do menor e do adolescente” (fl . 763), 

bem como não levou em consideração fato incontroverso que seria a ausência de 

autorização para publicação de sua imagem.

No mérito, afirmou, em síntese, que, “havendo prova produzida nos 

autos segundo a qual; a) houve a publicação da foto da menor impúbere sem 

autorização e/ou consentimento de seus pais ou representantes; b) que essa 

foto e essa legenda trouxe constrangimento à menor impúbere; c) se tratando 

de menor impúbere deveria, como se deve, se aplicar as disposições legais 

contidas na Lei n. 8.069 de 13.07.1990, denominado de Estatuto da Criança e 

do Adolescente, não poderiam os julgadores se afastarem desses fatos e dessas 

provas, sob pena de violação dos dispositivos citados” (fl . 766), e que “no caso 

concreto, agência de modelo, sem qualquer autorização (matéria incontroversa 

nos autos) encaminhou a foto da menor impúbere a publicação em jornal, e este 

também sem autorização a fez publicar com legenda promovida ao seu talante, 

fazendo comparativo de uma menor impúbere com uma das mulheres mais 

desejadas do Brasil e cobiçadas sexualmente, principalmente pelos jovens, o que 

gerou todo o transtorno e constrangimento” (fl . 770).
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As recorridas ofertaram contrarrazões (fl s. 835/852 e 878/895).

A douta Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso 

especial, nos termos da decisão de fl s. 915/917.

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do apelo 

nobre, consoante se infere da percuciente promoção de fl s. 924/926.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): A questão controvertida nos 

presentes autos tem como nascedouro o fato de a agência de modelos Pietro 

Agência de Serviços Ltda, ora recorrida, ter encaminhado para publicação em 

jornal de propriedade da S/A A Gazeta, também recorrida, uma fotografi a 

integrante de ensaio fotográfico da ora recorrente Vivian Redondo, menor 

impúbere, com 13 (treze) anos de idade, a qual já então desenvolvia a atividade 

de modelo profi ssional.

A referida publicação foi acompanhada de nota com os seguintes dizeres: 

“Imagens de março - Vivian Redondo não fi cou nem um pouco preocupada 

com a presença de Sheilla Carvalho em Vitória. Nem precisava, não é mesmo?”.

Sentindo-se ofendida com o fato, a recorrente, à época representada por 

seu genitor, ajuizou a presente demanda com a fi nalidade de ver-se indenizada 

moral e materialmente. Entendeu que as demandadas teriam publicado 

indevidamente sua foto, porquanto sem autorização, bem como a legenda 

comparativa veio a causar transtornos à menor, prejudicando sua carreira e 

servindo de “chacota” de seus colegas de classe, vindo a sofrer constrangimento e 

problemas psíquicos, impedindo-a de conseguir novos contratos e de prosseguir 

na carreira de modelo.

O Tribunal local, por maioria de votos, reformou a r. sentença condenatória, 

afastando a pretensão ressarcitória, conforme se infere das seguintes passagens 

do voto vencedor proferido pelo ilustre revisor, o Desembargador Nivaldo Xavier 

Valinho, in verbis:

Do que emana dos autos, e eu os revi, o argumento maior com relação a 

condenação e com relação às razões da apelada, dizem respeito a esses 

argumentos, a publicação de uma foto, da notícia, uma comparação com a 

cantora e dançarina Sheila Carvalho, do conjunto “É o Tchan”.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 457

No primeiro momento, para quem não tenha visto a fotografi a, dá para se fazer 

uma comparação dos trajes da menor e da artista, o que não é o caso. A foto atacada 

é a menina vestida numa coluna interna do jornal, e a notinha, a mim me parece, de 

enaltecer a sua beleza como pessoa. A foto não tem nada de ofensivo. Na foto ela está 

de vestido. Foi dada muita ênfase ao longo desses autos da infante, da menina 

de treze anos, menina que estava no colégio e que teve que sair, interrompendo 

uma carreira promissora, de ir ao Japão. Uma garota que se sentiu abalada, 

porque seus coleguinhas lhe ressaltavam, enfi m, faziam-lhe essas brincadeiras da 

comparação.

Não é segredo para ninguém, que a carreira, hoje, de modelo, se inicia aos 

onze anos. Nos autos existe uma alegação, uma comprovação, uma declaração de 

uma agência de modelos, dizendo que a menina de treze anos prestava serviços 

lá há um ano e que só deixou de ir para o Japão, porque não tinha os documentos 

necessários - é o que consta nos autos.

Desde o início de treze anos, ou talvez menos, a menina já se saía bem como 

modelo. Em várias fotos dos autos nota-se que ela está divulgando modelos de 

roupas, trajes de banho discretos, modelos sociais de vestidos, de terninhos, ou 

seja, uma modelo, na acepção da palavra, sem comprovação - nos autos - da sua 

renda nessa profi ssão. Então ela já se iniciava nessa profi ssão.

De modo que, quero, apesar de todo o respeito que merece o douto advogado, 

retirar da minha apreciação, essa ênfase que foi dada a pobre criança que fi cou 

abalada, que fi cou psicologicamente perturbada e que saiu do metiê da moda 

por causa dessa comparação com a Sheila Carvalho, quando a foto não sugere 

absolutamente nenhuma comparação. O texto poderia até atingi-la, mas a foto, 

não. Na foto ela está de vestido, muito bonito, por sinal, estampada na página do 

jornal. Um outro detalhe que a mim me parece relevante, é que essa jovem não 

poderia ter participado desses ensaios fotográfi cos, amplamente existentes aqui 

nos autos, sem o conhecimento de seus pais e sem a autorização deles. E outro 

detalhe, que a mim me parece relevante, é que essa carreira da menor não foi - 

pelo menos a prova dos autos não é neste sentido - abruptamente encerrada pelo 

fato da prova.

A nota de que não pôde viajar para o Japão para participar de eventos alusivos 

à moda, é porque ela não teria a documentação necessária naquela ocasião. A 

prova de que essa documentação não fora conseguida em razão do seu estado 

psicológico, nós não temos nos autos. Outro detalhe, que a mim me parece 

importante, é que na iniciante carreira de modelo que noticia os autos, o objetivo 

da modelo é ver-se divulgada. Em contrário, é que eu poderia achar que teria 

atingido a plenitude dos danos que poderiam ter sido causados à menor. Se ela 

já era uma modelo em inicio de carreira, se tinha autorização dos pais para posar 

nas fotos, como existem nos autos, se é sabido, consabido e provado que as menores 

iniciam a carreira entre doze, treze, quatorze anos, e já está entrando em declínio 

aos quinze, vinte anos, todas essas jovens e talentosas modelos, como me parece 
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ser a jovem desta ação que não foge à regra geral da precocidade do talento dessas 

jovens, para se iniciar no mundo da moda. A foto que foi estampada não ofende 

em nada o recato da menor, ao meu sentir. Não está em jogo, data vênia de quem 

pensa em sentido contrário, nenhuma violação ao direito da menor no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. A motivação principal não é exatamente a violação ao 

Estatuto, mas sim, a divulgação sem autorização. Se a divulgação foi feita sem 

autorização é sinal de que a jovem era modelo. Nos autos, a mim me parece que 

não muda essa verdade. Considerando que as jovens se iniciam nessa idade, 

considerando que já existem fotos dela como modelo, considerando que essas 

fotos não foram impugnadas em momento nenhum, eu tenho para mim que não 

cabe a indenização sob qualquer dos dois aspectos, daí porque, peço vênia ao 

Eminente Relator, mas dou provimento do recurso. (fl s. 597/599)

O citado entendimento prevaleceu, à unanimidade de votos, no julgamento 

dos embargos infringentes interpostos na sequência, por colegiado de 

composição mais ampla e diversa do anterior, convém registrar. A propósito, 

transcreve-se:

Compulsando os presentes autos e, em especial, analisando os documentos 

juntados pela Embargante, penso não merecer reforma o v. acórdão ora 

hostilizado.

A meu sentir, não é razoável crer que a fotografi a da Embargante, portando 

viçoso vestido, acompanhada da frase previamente transcrita, como se observa 

do documento de fl . 21, seja capaz de causar-lhe transtornos de ordem moral.

Não há, efetivamente, a divulgação de fotografia embaraçosa ou ofensiva 

aos bons costumes. Da mesma forma, os dizeres da referida matéria, em nenhum 

momento, ofendem a integridade moral da Embargante.

Ao contrário do que faz crer a Embargante, os termos utilizados pelo jornalista 

não tem o condão de agregar carga negativa a sua imagem pessoal ou profi ssional.

O que se evidencia, com efeito, foi a ocorrência de mera insatisfação ou 

dissabor para com a matéria publicada o que, por si só, não enseja a procedência 

do pedido condenatório. (fl s. 714/715)

De acordo com os trechos anteriormente destacados, percebe-se que não 

merecem prosperar as alegações de ofensa aos arts. 131 e 535 do Código de 

Processo Civil de 1973, uma vez que o eg. Tribunal de origem debruçou-se 

efetivamente acerca dos temas atinentes ao julgamento da causa, com abordagem 

integral e fundamentações compatíveis.

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

do maciço entendimento pretoriano, que o julgado apenas será omisso quando, 
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sem analisar a questão colocada sob apreciação judicial, ou mesmo promovendo 

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

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

liça.

Desse modo, não merece acolhida a apontada violação, pois os acórdãos 

que julgaram os recursos de apelação, embargos infringentes e aclaratórios estão, 

como já dito, sufi cientemente fundamentados, não havendo nenhuma falha na 

prestação jurisdicional.

No tocante ao mérito da questão, é importante destacar que o bem jurídico 

cuja proteção se almeja através da presente demanda, qual seja o direito à 

imagem, encontra-se positivado na Constituição da República como direito 

fundamental posto à disposição da pessoa humana, nos seguintes termos:

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:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

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;

Especifi camente sobre a proteção ao direto de imagem, o Código Civil 

de 2002 dispôs sobre a necessidade de autorização da pessoa para a publicação, 

exposição ou utilização da imagem, salvo se necessárias à administração da 

justiça ou à ordem pública, cabendo indenização no caso de atingir a honra, boa 

fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fi ns comerciais, nos seguintes 

termos:

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade 

são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei.
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Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a 

medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em 

linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 

ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 

ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 

lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fi ns 

comerciais.

Sobre o tema, é importante salientar “que a imagem da pessoa pode ser 

classifi cada em imagem-retrato - fi sionomia de alguém, o que é refl etido no 

espelho - e imagem-atributo - a soma de qualifi cações do ser humano, o que ele 

representa para a sociedade” (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: volume 

único. 7 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 

2017, pág. 131).

Não é demasiado ressaltar que a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça fi rmou entendimento de que ocorre dano in re ipsa na 

utilização, com fins econômicos ou comerciais, da imagem da pessoa sem 

autorização, nos termos da Súmula 403, que dispõe: “Independe de prova do 

prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa 

com fi ns econômicos ou comerciais”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, como não poderia ser diferente, 

também põe a salvo o direito fundamental de proteção da imagem do menor de 

idade, merecendo destaque, entre outras normas, os seguintes dispositivos:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

(...)

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços 

e objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, 

pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor.
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Com efeito, analisando a causa de pedir remota da ação, conclui-se que 

a pretensão indenizatória está centrada em dois fatos, ocorridos de forma 

concomitante. O primeiro estaria alicerçado na nota publicada pela empresa 

jornalística, na qual a recorrente fora comparada de forma infeliz, segundo o 

entendimento por ela defendido, à dançarina antes mencionada, malferindo 

o direito fundamental da imagem na acepção atributo, que é a soma de 

qualifi cações de alguém ou repercussão social da imagem. O segundo argumento 

seria a exibição de sua imagem-retrato, em jornal de grande circulação, sem a 

prévia autorização de seu genitor, porquanto menor à época.

A propósito, no tocante ao comentário elaborado pelo periódico, não se 

observa, de plano, ofensa à imagem-atributo da recorrente, tendo em vista que 

vem associado à imagem da jovem modelo elegantemente trajada e não contém 

tampouco mácula com repercussão moral. Embora as profi ssionais cotejadas na 

matéria pertençam a áreas artísticas distintas, ambas as atividades se notabilizam 

pela exposição visual da estética, da beleza, da formosura das pessoas que nelas 

militam.

É inegável que profi ssionais atuantes no ramo da moda, como a recorrente, 

são pessoas dotadas de características físicas perfeitas e adequadas para a 

promoção ou exibição de produtos comerciais. Por isso são chamadas modelos. 

É comum utilizar-se modelos para associar a um produto ou serviço uma ideia 

de beleza ou êxito, usando roupas e acessórios de determinada marca ou estilista 

para desfi lar perante potenciais clientes ou apenas para fazer poses para fotos de 

editorias, capas de revistas, fi lmagens de produtos comerciais, etc.

De outro lado, é importante ressaltar que a então dançarina notabilizou-

se, país afora, em razão de seu talento, beleza e formosura física, exibidas nos 

mais variados meios de comunicação e nos palcos em que o grupo musical 

se apresentava. Frise-se que, à época da veiculação da matéria farpeada (idos 

de 1998), ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, não 

havendo nada que desabonasse a reputação da citada artista, seja no campo 

pessoal, seja com relação ao desempenho de seu trabalho.

A par dessas considerações, percebe-se que, nesse particular aspecto, são 

razoáveis as conclusões exaradas no v. acórdão recorrido, de que “os dizeres 

da referida matéria, em nenhum momento, ofendem a integridade moral da 

Embargante”, e que, “ao contrário do que faz crer a embargante, os termos 

utilizados pelo jornalista não tem o condão de agregar carga negativa a sua 

imagem pessoal ou profi ssional” (fl s. 717/715), assim como no v. acórdão que 
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julgou o recurso de apelação, no momento em que ressaltou que “a foto atacada 

é a menina vestida numa coluna interna do jornal, e a notinha, a mim me parece, 

de enaltecer a sua beleza como pessoa. A foto não tem nada de ofensivo. Na foto 

ela está de vestido” (fl . 597).

No que concerne à segunda causa de pedir invocada pela recorrente - 

exibição indevida da imagem (retrato), sem autorização de seu representante 

legal -, é importante rememorar que a recorrente, mesmo diante da pouca 

idade, desenvolvia profi ssionalmente a atividade de modelo à época dos fatos, 

mantendo contato laboral com a agência recorrida, mediante participação em 

eventos organizados por esta e entrega de book (ensaio) fotográfi co, necessitando 

de divulgação para viabilizar a aproximação de potenciais clientes.

Tais circunstâncias não escaparam da avaliação da instância local, 

especialmente quando consignou que, “desde o início de treze anos, ou talvez 

menos, a menina já se saía bem como modelo. Em várias fotos dos autos nota-se 

que ela está divulgando modelos de roupas, trajes de banho discretos, modelos 

sociais de vestidos, de terninhos, ou seja, uma modelo, na acepção da palavra, 

sem comprovação - nos autos - da sua renda nessa profi ssão. Então ela já se 

iniciava nessa profi ssão (...). Outro detalhe, que a mim me parece importante, é 

que na iniciante carreira de modelo que noticia os autos, o objetivo da modelo 

é ver-se divulgada. Em contrário, é que eu poderia achar que teria atingido a 

plenitude dos danos que poderiam ter sido causados à menor” (fl s. 598/599).

Na fl uência desses fatos, somados a outras peculiaridades do caso, pode-se 

concluir que o genitor da ora recorrente, na condição de seu representante legal, 

pretendia que a imagem de sua fi lha ganhasse notoriedade no âmbito do Estado 

do Espírito Santo e até do País, vendo sua imagem divulgada, porquanto recém-

chegados naquela unidade federativa, procurava dar continuidade à carreira 

da adolescente, iniciada em São Paulo, conforme ressaltado na própria petição 

inicial.

Aliás, não fosse essa a sua intenção, o material relativo ao book (ensaio) com 

as fotografi as da recorrente não teria sido entregue e permanecido em poder da 

agência demandada. Dessa conduta, presume-se a ocorrência de autorização, 

ao menos tácita, para o uso e divulgação da imagem da modelo, no interesse de 

obtenção de sucesso profi ssional, afastando a ilicitude da publicação.

Sobre o tema, apropriado se faz trazer a lume a lição de Cristiano Chaves 

de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, in verbis:
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Perlustrando o caminho pavimentado pelo art. 20 da Codifi cação, nota-se 

que o titular pode dispor do seu direito de imagem, consentindo, expressa ou 

tacitamente, com a utilização por terceiros.

[...]

A anuência não precisa ser expressa, nem escrita. Apresenta-se perfeitamente 

possível que se conceda o uso da imagem de forma implícita, informal. É, inclusive, 

o modo mais comum, habitual. É a hipótese de alguém que se deixa fotografar ou 

fi lmar em eventos, sabendo que a câmera que está registrando é de uma rede de 

televisão pela logomarca estampada ou pela identifi cação do fotógrafo de uma 

revista de variedades.

Reconhecida a possibilidade de consentimento tácito (dedutível do 

próprio comportamento do titular), é de se exigir, por outra banda, prudência 

e razoabilidade na interpretação da vontade, evitando desvios de fi nalidade. 

Exemplifi cando: a autorização tácita de um modelo profi ssional, para ser exposta 

a sua imagem nua em uma galeria de artes, não pode ter uma extensão a permitir 

a utilização em outro local, desprovido de fi nalidade artística.

(in Curso de Direito Civil. Responsabilidade civil. Vol. III. Ed. Juspodivm: 

Salvador, 2014, págs. 446/447)

No caso em mesa, consoante anteriormente consignado, extrai-se dos 

autos que as fotografi as da recorrente foram entregues à agência de modelos 

por seu próprio genitor, com a intenção de divulgar o seu trabalho. Não há, de 

outro lado, informação de que o genitor da recorrente desconhecesse o ramo de 

atividade da agência recorrida.

Do comportamento em destaque, sem embargo de entendimentos 

contrários, não é possível extrair, data maxima venia, outro entendimento que 

não seja o de que o genitor da recorrente pretendia a exibição de sua imagem. 

Porquanto, não seria razoável a realização de todo esse iter para depois afi rmar 

que não queria ver divulgada qualquer fotografi a.

Não se infere do v. acórdão recorrido, conforme anteriormente alinhavado, 

um uso abusivo do direito cedido à recorrida. Não há afi rmação de utilização 

de fotografi a da recorrente em meio de comunicação diverso do periódico, nem 

de que sua imagem tenha sido veiculada abusivamente em mais de uma edição 

daquele ou em outro veículo de comunicação.

Diante do exposto, conhece-se do recurso especial para negar-lhe 

provimento.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.049.370-GO (2008/0085182-8)

Relator: Ministro Raul Araújo

Recorrente: Sebastião Maia de Menezes - Espólio

Repr. por: Jucara Ferreira Prado - Inventariante

Advogados: Humberto Th eodoro Junior e outro(s) - MG007133

Adriana Mandim Th eodoro de Mello e outro(s) - MG056145

Ana Vitória Mandim Th eodoro e outro(s) - MG058064

Juliana Cordeiro de Faria e outro(s) - MG063427

Humberto Th eodoro Neto e outro(s) - MG071709

Leonardo Almeida Lage e outro(s) - DF043401

Recorrido: Condomínio do Edifício Residencial Guaporé

Advogados: Gildo Faustino da Silva Nascimento e outro - GO007912

Marina de Almeira Vieira Silva Nascimento - GO010007

Recorrido: Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria - Massa Falida

Repr. por: Sérvio Túlio Caetano da Costa - Síndico

Advogados: Neusa Marisa Vasconcelos Bastos e outro(s) - GO007541

João Bosco Prudente - DF017223

Interes.: Pedro Paulo de Souza

EMENTA

Recurso especial. Incorporação. Empreendimento não concluído. 

Falência. Encol S/A. Condomínio formado por adquirentes para 

conclusão da obra. Adjudicação. Unidades. Estoque. Unidade de 

promitente comprador não aderente. Ausência de violação ao artigo 

535 do CPC/1973. Art. 460, CPC/1973. Prequestionamento. 

Sucessão. Sub-rogação do condomínio nos direitos e obrigações da 

Encol. Inexistência. Recurso especial desprovido.

1.  A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, 

manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral 

solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou 

obscuridade no aresto recorrido, não se verifi ca a ofensa ao artigo 535 

do CPC de 1973.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 465

2. A questão relativa ao art. 460, parágrafo único, do CPC/1973 

foi alegada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela 

qual não foi analisada pela Corte Estadual por se tratar de indevida 

inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos 

das Súmulas 282 e 356/STF.

3. A hipótese trata de ação de adjudicação compulsória, em favor 

de condomínio formado por adquirentes de apartamentos em prédio 

não concluído em razão da falência da incorporadora, de unidades não 

vendidas e de unidade prometida a venda a adquirente que não aderiu 

ao acordo para conclusão do empreendimento.

4. Não há irregularidade na formação do litisconsórcio passivo 

quando o direito do autor e a obrigação devida pelos réus têm 

fundamento no mesmo fato e a decisão atinge todos os litisconsortes.

5. Diante da decretação da falência da incorporadora Encol S/A 

- Engenharia, Comércio e Indústria, e constituída comissão formada 

por adquirentes de unidades habitacionais destinada a concluir a 

correspondente obra, o condomínio ou os promitentes compradores 

não se sub-rogam nos direitos e obrigações da falida.

6. Não merece acolhida a pretensão do promitente comprador 

- que não aderiu ao acordo para conclusão da obra - de exigir do 

condomínio o cumprimento do contrato de promessa de compra e 

venda originalmente fi rmado com a incorporadora.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentou, oralmente, o Dr. Leonardo 

Almeida Lage, pela parte recorrente.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 8.9.2017



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

466

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de recurso especial interposto por 

Sebastião Maia de Menezes - Espólio, com fundamento no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, em face de acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás - TJ-GO, assim ementado:

Ementa. Apelação. Falência. Incorporação. Obra paralisada. Destituição. 

Registro imobiliário. Lei de condomínio e incorporações.

1 - Falido o incorporador, a Lei 4.591/65, art. 43, inc. III indica o procedimento 

a ser observado pelos adquirentes de unidades não concluídas com vista ao 

término da obra.

II - A destituição da incorporação, entretanto, surte seus efeitos após o registro 

imobiliário.

III - Decretada a quebra antes do registro, permanece a falida na condição de 

incorporadora, transferindo-se o domínio de imóveis mediante alvará do Juízo da 

Falência ou mediante requerimento de ratifi cação pelo Juízo falimentar daquelas 

escrituras outorgadas pela incorporadora falida. Recurso de apelação conhecido e 

improvido. (fl s. 541-542)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl s. 640/652).

Aponta o recorrente, em suas razões, violação aos arts. 47, 292, 460, 

parágrafo único, e 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 43, III, e 63 da 

Lei n. 4.591/1964.

Sustenta o recorrente a ausência de litisconsórcio passivo necessário e a 

impossibilidade de cumulação de ações com causa de pedir distintas contra réus 

distintos, pois a pretensão do condomínio recorrido quanto à adjudicação das 

unidades 103 e 104 resulta do acordo fi rmado com a Encol S/A - Engenharia, 

Comércio e Indústria - Massa Falida e, quanto à unidade 602, o pedido foi 

fundamentado na recusa do ora recorrente em custear as despesas para a 

continuidade da obra.

Afi rma a existência de omissão no acórdão recorrido, que teria deixado de 

se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração quanto 

à inadequação do procedimento, a ausência das condições da ação, a cumulação 

ilegal de ações e a nulidade da sentença.

Alega que o Juízo monocrático proferiu sentença condicional, pois foi 

determinada notifi cação do recorrente para se manifestar sobre o interesse em 

aderir ao condomínio e participar das despesas de conclusão do prédio.
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Por fi m, aduz que o condomínio, formado por adquirentes originários 

que aderiram ao acordo com a Encol S/A, Engenharia, Comércio e Indústria 

- Massa Falida para continuidade da obra, é sucessor da incorporadora falida 

e, portanto, deve cumprir as obrigações decorrentes dos contratos bilaterais 

fi rmados pela sucedida. Dessa forma, entende que o condomínio ora recorrido 

não pode adjudicar a unidade do promitente comprador que não concordou 

com os termos do acordo fi rmado, para venda posterior, sem respeitar o disposto 

no art. 63 da Lei n. 4.591/1964, que determina a restituição do valor auferido no 

leilão do imóvel.

Requer o provimento do recurso para, alternativamente: (a) decretar 

a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da cumulação 

indevida das ações; (b) reconhecer as omissões apontadas e determinar a remessa 

dos autos ao Tribunal de origem para que sejam sanados os vícios; (c) decretar a 

nulidade da sentença por afronta ao artigo 460 do CPC/1973; e (d) determinar 

a restituição do valor obtido na venda do imóvel, descontado eventual saldo 

devedor.

Nas contrarrazões, os recorridos pedem o desprovimento do recurso (fl s. 

685-693 e 709-712).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Colhe-se dos autos que o 

Condomínio do Edifício Residencial Guaporé ajuizou “ação de pedido de alvará 

judicial para escrituração e transmissão imobiliária cumulada com adjudicação 

compulsória das unidades de apartamento n. 103, 104 e 602, com respectivas 

garagens, escaninhos e frações ideais de terreno”, em face de Massa Falida da 

Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria e de Sebastião Maia Menezes, 

narrando que fora fi rmado acordo judicial com a primeira ré para aquisição 

das frações ideais do empreendimento que dá nome ao Condomínio para 

possibilitar a conclusão do edifício residencial inacabado em razão da falência da 

então incorporadora Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria.

Afi rmou que o acordo, quanto aos valores propostos, “distanciou-se da 

realidade de mercado do empreendimento imobiliário em questão”, e a retenção, 

pela Massa Falida da Encol S/A, das unidades de apartamentos 103 e 104 

acarretou prejuízos ao condomínio, pois a então incorporadora executara apenas 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

468

21% do empreendimento, apesar de ter recebido 53% da receita prevista para a 

construção.

Aduziu, ainda, que a unidade n. 602, prometida a venda para o requerido 

e ora recorrente Sebastião Maia Menezes, continua em nome da incorporadora 

falida, pois o promitente comprador não concordou com os termos do acordo 

para conclusão do empreendimento.

Pleiteou o Condomínio promovente a incorporação das frações ideais do 

terreno em que se acha encravada a edifi cação, correspondentes aos apartamentos 

n. 103, 104 e 602, com respectivos escaninhos, boxes de garagens, áreas comuns 

e benfeitorias realizadas com adjudicação ao patrimônio do requerente e a 

expedição de alvará para a transcrição imobiliária.

A sentença julgou procedente o pedido para “declarar como de propriedade 

do condomínio requerente as unidades em estoques e do não aderente existente 

no empreendimento descrito na inicial, com as respectivas vagas de garagem, 

excluindo e afastando qualquer direito da Massa Falida sobre tais unidades, 

ficando autorizado o condomínio requerente, através de sua Comissão de 

Representantes, a vender as unidades em estoque na forma que lhe interessar 

e utilizar o produto da venda para as despesas de retomada e conclusão da 

edifi cação, sendo que na alienação das referidas unidades não haverá necessidade 

de qualquer interferência ou nova autorização por parte deste juízo. Autorizo o 

condomínio requerente, através de sua Comissão de Representantes, a alienar 

a unidade prometida à venda ao promitente comprador não aderente, com 

baixa no registro do contrato de compra e venda, devendo a Comissão de 

Representantes dos adquirentes ou Condomínio adotar o procedimento previsto 

na Lei de Incorporações para a venda da Unidade do não aderente, sendo que na 

alienação da referida unidade não haverá necessidade de qualquer interferência 

ou nova autorização por parte deste juízo, fi cando dispensada a apresentação das 

certidões negativas da Secretaria da Receita Federal e INSS. Deverá também ser 

procedida a substituição da construtora falida da condição de incorporadora do 

empreendimento pelo condomínio requerente, perante o Cartório de Registro 

de Imóveis competente. (fl . 420)

Em sede de apelação agitada apenas pelo ora recorrente, Sebastião Maia 

de Menezes, a sentença foi confi rmada, por unanimidade, pelo eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás.

Passa-se ao exame dos dispositivos apontados como violados.
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I - Da violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973:

Aduz o recorrente não ter a eg. Corte local se manifestado acerca 

das omissões apontadas nas razões da apelação, quanto ao “procedimento 

inadequado, ausência das condições da ação, cumulação ilegal de ações contra 

réus distintos e nulidade da sentença por afronta ao art. 460, § único do CPC, 

bem como quanto à causa de pedir deduzida pelo condomínio na inicial para 

justifi car a adjudicação da unidade do recorrente” (fl . 668).

Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que não há omissão acerca 

da abordagem dos temas jurídicos trazidos à discussão, tendo adotado solução 

equânime e coerente com as questões que lhe foram postas, mediante sufi cientes 

razões, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão proferido nos embargos 

de declaração:

Examino de início a arguição de omissão no exame das preliminares de 

impossibilidade de cumulação de ações e de inadequação do procedimento 

adotado.

De ver, depara-se no presente caso não com a cumulação de ações, cumulação 

objetiva, mas com o instituto do litisconsórcio passivo necessário, vale dizer, a 

cumulação subjetiva.

É sabido, o litisconsórcio passivo ocorre na oportunidade em que a(s) lide(s) se 

estabelece(m) com pluralidade de réus.

Na lição sempre atual do ilustre processualista Moacyr Amaral Santos, in 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 14ª ed., litisconsórcio é o 

‘laço que prende no processo dois ou mais litigantes, na posição de autores ou de 

réus’ e se estabelece somente ‘nos casos em que a lei autoriza’.

E complementa “A lei processual considera os litisconsórcios necessários 

‘sempre que a pretensão dos litisconsortes se funda na mesma relação jurídica’ 

(Lopes da Costa)” isto é, o litisconsórcio se forma necessariamente em razão da 

lei, cujas prescrições encontram-se no art. 46 do Código de Processo Civil ou 

da natureza da relação jurídica posta em juízo, consoante prescreve o art. 47 

do mesmo diploma processual. É desta relação jurídica entre as partes que se 

depreende a comunhão de interesses, cuja sentença a todos atingirá.

De ver que, no caso em tela, a causa de pedir, em face dos litisconsortes, tem 

como fundamento, a formação do condomínio para dar continuidade às obras, 

nos termos do art. 43, inc. III da Lei de Condomínios e Incorporações.

No caso, o embargante foi chamado ao processo por não haver aderido e a 

massa falida, em razão das unidades estoque.
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Logo, o pedido é um só, a adjudicação dos imóveis, não se tratando de 

cumulação de ações (art. 292 do Código de Processo Civil), como pretende o 

embargante.

Ao Ingressar o embargante, na qualidade de litisconsorte, procedeu, na forma 

devida, à oposição da pretensão deduzida na inicial, seguindo-se a juntada de 

documentos e aviando os recursos que entendera cabíveis.

 Portanto, no desdobramento da causa, deixou o procedimento de 

configurar jurisdição voluntária, imprimindo-se-lhe o rito contencioso, visto 

que oportunizado às partes e litisconsortes o ingresso no feito para defesa de 

seus eventuais direitos, na forma, como dito, de contestação, impugnação à 

contestação e recursos, seja pelos Falidos, pela Massa Falida ou litisconsortes, 

sempre resguardando-se ao Ministério Público a devida intervenção como 

curador da massa falida e assegurando-se a todos o contraditório e o devido 

processo legal. De tal sorte, não prosperam os argumentos de inadequação do 

procedimento adotado ou de que diversa é a causa de pedir, ambos a reclamarem 

o desdobramento da ação, como quer o recorrente (fl s. 642-645)

Nesse contexto, não se constata a existência de omissão, mas a adoção de 

compreensão diversa daquela defendida pelo recorrente.

Ademais, quanto à alegada omissão em relação à nulidade da sentença por 

afronta ao artigo 460 do CPC/1973, verifi ca-se que a matéria não fora suscitada 

nas razões da apelação, tendo sido arguida apenas nos embargos de declaração, 

motivo por que não estava o Tribunal de origem obrigado a se manifestar, por 

se tratar de indevida inovação, não confi gurando, portanto, omissão no acórdão 

recorrido. A propósito:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Servidor público. 

Gratifi cações de titulação e de dedicação exclusiva. Art. 535 do CPC. Violação 

não caracterizada. Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Inovação 

recursal.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a 

despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento 

(Súmula 211 do STJ).

3. É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por isso, inexiste 

omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matérias não 

arguidas nas razões de apelação.

4. “Não confi gura contradição o afi rmar a falta de prequestionamento e afastar 

indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que 
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é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado 

sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela 

postulante, pois a tal não está obrigado” (EDcl no REsp 463.380/RS, 1ª Turma, DJ 

de 13.6.2005).

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1.401.028/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

24.09.2013, DJe de 1º.10.2013, grifou-se)

Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração recebidos como 

agravo regimental. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Inovação 

recursal. Impossibilidade.

1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na 

medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões 

que lhe foram submetidas.

2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses 

inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não 

suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, 

fi cando caracteriza a existência de inovação recursal.

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se 

provimento.

(EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 21.03.2013, DJe de 02.04.2013)

Processo Civil. Recurso especial. Embargos à execução de cédula de crédito 

rural. Violação do art. 535 do CPC não confi gurada. Recurso manifestamente 

inadmissível. Ofensa ao art. 557 do CPC não caracterizada.

1. A pretensão de obtenção de provimento não pleiteado nas razões do recurso 

de apelação - importando inovação recursal - não se coaduna com as hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, 

razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

2. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos 

embargos de declaração, uma vez inexistente a omissão afi rmada pelo recorrente 

que, apenas em sede de embargos de declaração, suscitou questão relativa à 

necessidade de determinação judicial para emenda da inicial da ação executiva, o 

que consubstancia matéria inédita no feito.

3. Também não há violação ao art. 557 do Código de Processo Civil, uma vez que 

os embargos de declaração fundados em inovação recursal são manifestamente 

inadmissíveis, porquanto inexistentes os vícios previstos no art. 535, do mesmo 

diploma legal, exsurgindo possível o julgamento monocrático pelo relator.

4. Recurso especial não provido.
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(REsp 983.746/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

20.09.2012, DJe de 09.10.2012, grifou-se)

Não se verifi ca, assim, violação ao art. 535 do Estatuto Processual Civil de 

1973.

II - Da violação ao art. 460, parágrafo único, do CPC/1973

Afi rma o recorrente que a determinação de “notifi cação anterior do ora 

recorrente para que se manifestasse acerca do interesse ou não em aderir ao 

condomínio, participando, assim das despesas de retomada e conclusão do 

prédio” trata de prestação jurisdicional condicionada, contrariando o disposto no 

artigo 460, parágrafo único, do CPC/1973.

Consoante se depreende dos autos, o recorrente não suscitou a questão nas 

razões de apelação, trazendo apenas em sede de embargos de declaração, motivo 

pelo qual não houve manifestação do eg. Tribunal de origem sobre a questão, 

por se tratar de indevida inovação recursal.

Dessa forma, ausente o devido prequestionamento, a matéria não pode ser 

conhecida por esta Corte, atraindo, no ponto, o óbice das Súmulas 282 e 356 do 

STF.

Nesse sentido:

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental. Agravo em recurso 

especial. Processo administrativo disciplinar militar. Alegada afronta aos arts. 458, 

II, e 535, II, do CPC. Não ocorrência. Ausência de intimação pessoal. Alegação de 

vício sanável. Inovação recursal, em embargos de declaração. Impossibilidade. 

Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido.

I. Hipótese em que a decisão agravada regimentalmente entendeu inocorrente 

a violação aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, haja vista que inexiste, no acórdão 

recorrido - que reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar 

militar, por ausência da intimação pessoal -, omissão, contradição ou obscuridade, 

o que não se confunde com decisão contrária ao interesse da parte.

II. A tese referente à possibilidade de se sanar o vício de falta de intimação do 

militar não foi objeto das razões da Apelação, em 2º Grau, somente tendo sido 

suscitada, pelo recorrente, nos Embargos de Declaração, em indevida inovação 

recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da 

Súmula 211/STJ.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 493.938/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 24.02.2015, DJe de 04.03.2015, grifou-se)
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Processual Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Art. 535 do 

CPC. Inovação recursal nos embargos opostos na origem. Não manifestação 

do Tribunal local. Inexistência de violação. Alegação de omissão quanto aos 

dispositivos legais confi guradores de inovação recursal. Argumentação defi ciente. 

Súmula 284/STF. No mérito, óbice à análise desses mesmos dispositivos legais, 

nesta sede recursal, por ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ.

1. A pretensão de rediscussão da controvérsia, em sede de embargos de 

declaração, com base na alegação de violação de dispositivos legais não antes 

arrazoados no recurso de apelação interposto pela própria parte, configura 

inovação recursal, a inviabilizar seu debate, pelo órgão julgador, pois operada 

a preclusão consumativa, inexistindo, portanto, violação do art. 535 do CPC. 

Precedente: EDcl no AgRg no AREsp 399.633/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, julgado em 10.12.2013, DJe de 17.12.2013; REsp 1.032.732/CE, 

Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 19.11.2009, DJe de 3.12.2009.

2. A alegação recursal de violação do art. 535, II, do CPC - diante da constatação 

de que os dispositivos legais apontados omissos confi guraram inovação recursal 

- não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por argumentação deficiente. 

Cabível, no ponto, a dicção da Súmula 284/STF.

3. Não é possível adentrar o mérito dos mesmos dispositivos legais - que também 

são objeto da alegação de omissão no acórdão recorrido - diante da ausência 

de prequestionamento na origem - na espécie, justificadamente, por se tratar de 

inovação recursal. A falta de prequestionamento da matéria, a despeito da oposição 

dos embargos, autoriza a incidência do óbice da Súmula 211/STJ.

4. “Inviável o conhecimento de tese vinculada ao mérito quando se observa 

que o recurso especial não ultrapassou sequer o juízo de admissibilidade e 

quando revestida de inovação recursal” (AgRg no AREsp 374.352/BA, Segunda 

Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 1º.10.2013, DJe de 9.10.2013)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1.350.540/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 25.02.2014, DJe de 28.03.2014, grifou-se)

III - Da violação aos arts. 47 e 292 do Código de Processo Civil de 1973, 43, 

III, e 63 da Lei n. 4.591/1964:

O prosseguimento do exame do presente recurso, quanto aos demais 

dispositivos legais apontados como violados, demanda incursão prévia sobre 

normas extraídas da Lei n. 4.591/1964, lei especial de regência, a qual contém 

regras de direito material com importantes repercussões também na esfera do 

direito processual.
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Como se verá no exame a seguir, determinados institutos processuais são 

afetados por normas da lei mencionada, de modo bastante específi co.

Transcrevem-se abaixo os artigos da chamada Lei de Condomínios e 

Incorporações, que mais diretamente infl uem na solução desta lide:

Art. 3º O terreno em que se levantam a edifi cação ou o conjunto de edifi cações 

e suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as áreas 

internas de ventilação, e tudo o mais que sirva a qualquer dependência de uso 

comum dos proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades ou 

ocupantes, constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de divisão, ou 

de alienação destacada da respectiva unidade. Serão, também, insuscetíveis de 

utilização exclusiva por qualquer condômino (vetado).

Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-

ão pela presente Lei.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária 

a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para 

alienação total ou parcial, de edifi cações ou conjunto de edifi cações compostas 

de unidades autônomas, (vetado).

 Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou 

não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda 

de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades 

autônomas, (vetado) em edifi cações a serem construídas ou em construção sob 

regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais 

transações, coordenando e levando a têrmo a incorporação e responsabilizando-

se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, 

das obras concluídas.

Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do 

terreno e o negócio de construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de 

venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em 

vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto 

de construção, respondendo o alienante como incorporador.

Art. 42. No caso de rescisão do contrato relativo à fração ideal de terreno e 

partes comuns, a pessoa em cujo favor se tenha operado a resolução sub-rogar-

se-á nos direitos e obrigações contratualmente atribuídos ao inadimplente, com 

relação a construção.

 Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e 

preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-

lhe-ão impostas as seguintes normas:

I - informar obrigatoriamente aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis 

em seis meses, o estado da obra;
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II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os 

adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de 

não se concluir a edifi cação ou de se retardar injustifi cadamente a conclusão das 

obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se fôr o caso e se a êste 

couber a culpa;

III - em caso de falência do incorporador, pessoa física ou jurídica, e não ser 

possível à maioria prosseguir na construção das edifi cações, os subscritores ou 

candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados pelas quantias 

que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiariamente os bens 

pessoais deste;

IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere 

à unidade do adquirente e às partes comuns, modifi car as especifi cações, ou 

desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados 

ou exigência legal;

V - não poderá modifi car as condições de pagamento nem reajustar o preço 

das unidades, ainda no caso de elevação dos preços dos materiais e da mão-de-

obra, salvo se tiver sido expressamente ajustada a faculdade de reajustamento, 

procedendo-se, então, nas condições estipuladas;

VI - se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as 

obras por mais de 30 dias, ou retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá 

o Juiz notifi cá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a dar-

lhes o andamento normal. Desatendida a notifi cação, poderá o incorporador 

ser destituído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo 

da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva 

das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados 

prosseguir na obra (vetado).

VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da 

afetação e não sendo possível à maioria prosseguir na construção, a assembléia 

geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, deliberar pela venda 

do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio 

de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo 

entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, 

o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de 

afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe 

couber, nos termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes 

efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os 

critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão 

credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo 

subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei n. 10.931, 

de 2004)
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Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes 

previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de 

administração conforme adiante defi nidos e poderá estar incluída no contrato 

com o incorporador (vetado), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes 

e o construtor.

§ 1º O Projeto e o memorial descritivo das edifi cações farão parte integrante e 

complementar do contrato;

§ 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação.

Art. 49. Os contratantes da construção, inclusive no caso do art. 43, para tratar 

de seus interesses, com relação a ela, poderão reunir-se em assembléia, cujas 

deliberações, desde que aprovadas por maioria simples dos votos presentes, 

serão válidas e obrigatórias para todos eles salvo no que afetar ao direito de 

propriedade previsto na legislação.

§ 1º As assembléias serão convocadas, pelo menos, por 1/3 (um terço) dos 

votos dos contratantes pelo incorporador ou pelo construtor, com menção 

expressa do assunto a tratar, sendo admitido comparecimento de procurador 

bastante.

§ 2º A convocação da assembléia será feita por carta registrada ou protocolo, 

com antecedência mínima de 5 dias para a primeira convocação, e mais 3 dias 

para a segunda, podendo ambas as convocações ser feitas no mesmo aviso.

§ 3º A assembléia instalar-se-á, no mínimo, com metade dos contratantes, 

em primeira convocação, e com qualquer número, em segunda, sendo, porém, 

obrigatória a presença, em qualquer caso do incorporador ou do construtor, 

quando convocantes, e pelo menos, com metade dos contratantes que a tenham 

convocado, se fôr o caso.

§ 4º Na assembléia, os votos dos contratantes serão proporcionais às 

respectivas frações ideais de terreno.

 Art. 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em assembléia 

geral uma Comissão de Representantes composta de três membros, pelo menos, 

escolhidos entre os adquirentes, para representá-los perante o construtor ou, no 

caso do art. 43, ao incorporador, em tudo o que interessar ao bom andamento da 

incorporação, e, em especial, perante terceiros, para praticar os atos resultantes 

da aplicação dos arts. 31-A a 31-F. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004)

§ 1º Uma vez eleita a Comissão, cuja constituição se comprovará com a ata 

da assembléia, devidamente inscrita no Registro de Títulos e Documentos, esta 

fi cará de pleno direito investida dos poderes necessários para exercer todas as 

atribuições e praticar todos os atos que esta Lei e o contrato de construção lhe 

deferirem, sem necessidade de instrumento especial outorgado pelos contratantes 

ou se for caso, pelos que se sub-rogarem nos direitos e obrigações destes.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 477

 § 2º A assembléia geral poderá, pela maioria absoluta dos votos dos 

adquirentes, alterar a composição da Comissão de Representantes e revogar 

qualquer de suas decisões, ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos 

já produzidos. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004)

§ 3º Respeitados os limites constantes desta Lei, o contrato poderá discriminar 

as atribuições da Comissão e deverá dispor sôbre os mandatos de seus membros, 

sua destituição e a forma de preenchimento das vagas eventuais, sendo lícita a 

estipulação de que o mandato conferido a qualquer membro, no caso de sub-

rogação de seu contrato a terceiros, se tenha por transferido, de pleno direito, ao 

sub-rogatário, salvo se êste não o aceitar.

§ 4º Nas incorporações em que o número de contratantes de unidades fôr 

igual ou inferior a 3, a totalidade dêles exercerá, em conjunto as atribuições 

que esta Lei confere à Comissão, aplicando-se, no que couber, o disposto nos 

parágrafos anteriores.

Art. 52. Cada contratante da construção só será imitido na posse de sua 

unidade se estiver em dia com as obrigações assumidas, inclusive as relativas 

à construção exercendo o construtor e o condomínio até então, o direito de 

retenção sobre a respectiva unidade; no caso do art. 43, este direito será exercido 

pelo incorporador.

Art. 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a 

falta de pagamento, por parte do adquirente ou contratante, de 3 prestações do 

preço da construção, quer estabelecidas inicialmente, quer alteradas ou criadas 

posteriormente, quando fôr o caso, depois de prévia notifi cação com o prazo 

de 10 dias para purgação da mora, implique na rescisão do contrato, conforme 

nêle se fi xar, ou que, na falta de pagamento, pelo débito respondem os direitos 

à respectiva fração ideal de terreno e à parte construída adicionada, na forma 

abaixo estabelecida, se outra forma não fi xar o contrato.

§ 1º Se o débito não fôr liquidado no prazo de 10 dias, após solicitação da 

Comissão de Representantes, esta fi cará, desde logo, de pleno direito, autorizada 

a efetuar, no prazo que fixar, em público leilão anunciado pela forma que o 

contrato previr, a venda, promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da quota 

de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-rogação 

do contrato de construção.

§ 2º Se o maior lanço obtido fôr inferior ao desembôlso efetuado pelo 

inadimplente, para a quota do terreno e a construção, despesas acarretadas e as 

percentagens expressas no parágrafo seguinte será realizada nova praça no prazo 

estipulado no contrato. Nesta segunda praça, será aceito o maior lanço apurado, 

ainda que inferior àquele total, (vetado).

§ 3º No prazo de 24 horas após a realização do leilão fi nal, o condomínio, 

por decisão unânime de Assembléia-Geral em condições de igualdade com 
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terceiros, terá preferência na aquisição dos bens, caso em que serão adjudicados 

ao condomínio.

§ 4º Do preço que fôr apurado no leilão, serão deduzidas as quantias em 

débito, tôdas as despesas ocorridas, inclusive honorário de advogado e anúncios, 

e mais 5% a título de comissão e 10% de multa compensatória, que reverterão em 

benefício do condomínio de todos os contratantes, com exceção do faltoso, ao 

qual será entregue o saldo, se houver.

§ 5º Para os fins das medidas estipuladas neste artigo, a Comissão de 

Representantes ficará investida de mandato irrevogável, isento do impôsto 

do sêlo, na vigência do contrato geral de construção da obra, com podêres 

necessários para, em nome do condômino inadimplente, efetuar as citadas 

transações, podendo para êste fi m fi xar preços, ajustar condições, sub-rogar o 

arrematante nos direitos e obrigações decorrentes do contrato de construção e 

da quota de terreno e construção; outorgar as competentes escrituras e contratos, 

receber preços, dar quitações; imitir o arrematante na posse do imóvel; transmitir 

domínio, direito e ação; responder pela evicção; receber citação, propor e variar 

de ações; e também dos podêres ad juditia, a serem substabelecidos a advogado 

lealmente habilitado;

§ 6º A morte, falência ou concordata do condomínio ou sua dissolução, se se 

tratar de sociedade, não revogará o mandato de que trata o parágrafo anterior, o 

qual poderá ser exercido pela Comissão de Representantes até a conclusão dos 

pagamentos devidos, ainda que a unidade pertença a menor de idade.

§ 7º Os eventuais débitos fiscais ou para com a Previdência Social, não 

impedirão a alienação por leilão público. Neste caso, ao condômino sòmente 

será entregue o saldo, se houver, desde que prove estar quite com o Fisco e a 

Previdência Social, devendo a Comissão de Representantes, em caso contrário, 

consignar judicialmente a importância equivalente aos débitos existentes dando 

ciência do fato à entidade credora.

§ 8º Independentemente das disposições dêste artigo e seus parágrafos, e 

como penalidades preliminares, poderá o contrato de construção estabelecer 

a incidência de multas e juros de mora em caso de atraso no depósito de 

contribuições sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte.

§ 9º O contrato poderá dispor que o valor das prestações pagas com atraso, 

seja corrigível em função da variação do índice geral de preços mensalmente 

publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as oscilações do 

poder aquisitivo da moeda nacional.

§ 10. O membro da Comissão de Representantes que incorrer na falta 

prevista neste artigo, estará sujeito à perda automática do mandato e deverá ser 

substituído segundo dispuser o contrato.

Afi rma o recorrente ser inadequado o procedimento adotado na presente 

ação em razão da impossibilidade de cumulação de ações contra réus distintos 
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e com causas de pedir diversas, bem como não ser caso de litisconsórcio passivo 

necessário.

Os dispositivos legais, arts. 47 e 292 do Código de Processo Civil de 1973, 

apontados como violados, têm a seguinte redação:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela 

natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a efi cácia da sentença dependerá da citação de 

todos os litisconsortes no processo.

 Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, 

de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

 § 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:

 I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;

 II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

 III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

 § 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, 

admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

Consoante se extrai dos autos, verifi ca-se que o Condomínio ora recorrido 

ingressou com a presente ação postulando a escrituração, transmissão imobiliária 

e adjudicação compulsória das duas unidades do edifício que não foram vendidas 

pela incorporadora, denominadas unidades em estoque (apartamentos 103 e 

104), e da unidade prometida à venda para o ora recorrente (apartamento n. 

602) sob o fundamento da existência de acordo fi rmado com a Encol S/A - 

Engenharia, Comércio e Indústria - que possibilitou a venda das unidades em 

estoque ao condomínio e, assim, viabilizar a conclusão do empreendimento 

imobiliário inacabado, evitando-se maiores prejuízos aos demais adquirentes das 

unidades, integrantes do Condomínio.

Não houve, portanto, cumulação indevida de ações, porquanto o pedido na 

inicial é apenas um: a adjudicação dos imóveis apontados na inicial, todos ainda 

registrados em nome da Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria.

Assim, no contexto da falência, em razão da existência de contrato de 

promessa de compra e venda entre a incorporadora Encol S/A, antes do 

processo de falência, e o recorrente Sebastião Maia de Menezes, relativo à 

unidade 602, não há irregularidade na formação do litisconsórcio passivo, pois 

o direito pleiteado pelo condomínio e a obrigação devida pelos réus têm origem 
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no mesmo fundamento de fato, qual seja o acordo fi rmado com a construtora 

falida para possibilitar a conclusão da obra.

Ressalta-se que, embora cada contrato de venda de unidade imobiliária 

de condomínio constitua uma relação jurídica individual, sua execução atinge a 

todos os adquirentes, porquanto a mora ou o inadimplemento da obrigação por 

um dos contratantes - incorporador ou promitente comprador - afeta o objetivo 

comum: a construção do edifício. Dessa forma, a decisão no presente processo 

atinge todas as partes envolvidas, a viabilizar ou não o projeto, o que possibilita 

o litisconsórcio passivo, na situação peculiar.

Quanto ao interesse coletivo na incorporação, leciona Arnaldo Rizzardo, 

in Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária, 4ª ed., Ed. Forense, 2015:

Existe uma vinculação entre os membros ou a comunidade dos adquirentes 

em vista de estarem os direitos e obrigações gerados pelos contratos voltados 

para o objetivo comum, que é a conclusão da obra e a entrega das unidades 

imobiliárias a cada integrante. De certo modo, o congraçamento de ideais comuns 

conduz a se formar uma aff ectio societatis, tamanha a afi nidade de objetivos que 

iguais e próximos de todos os membros do condomínio. Não que se caracterize 

uma sociedade no sentido da lei, com um liame contratual que leva a se decidir 

conjuntamente os propósitos comuns.

Todavia, as relações jurídicas e individuais dos condôminos formadas pelos 

adquirentes com os organizadores ou proprietários do empreendimento revelam-

se de expressiva identidade e mesmo unidade, pois a fi nalidade por todos visada 

é comum. Todos os contratos encerram iguais premissas e idêntico objetivo. A 

feição unitária ostenta-se em ações ou atos que são dirigidos à consecução de 

propriedades imobiliárias novas que constituirão um conjunto imobiliário. A 

conjugação de ideais e atividades com grande identidade das metas importa 

em se configurar uma forma societária nas relações estabelecidas, embora a 

individualidade de cada contrato. Realmente, não se atingirá a realização do 

escopo último da incorporação mediante o cumprimento de um ou alguns 

contratos, mas, no mínimo, de sua grande maioria, de sorte a se chegar à 

edifi cação coletiva. Somente assim alcança-se a fi nalidade da incorporação.

Havendo um agrupamento de pessoas para promover, mediante a conjugação 

de esforços e recursos, a construção de uma edifi cação, com decisões direcionadas 

sempre para esse propósito, inclusive com a possibilidade de eleger o grupo 

que as represente, revela-se incontestável o liame comum da totalidade dos 

adquirentes, decorrendo, daí, uma forma societária inclusive de organização. (p. 

253)

A propósito, o entendimento desta Corte Superior:
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Processual Civil. Recurso especial. Ação de compensação por dano moral. 

Dissídio jurisprudencial. Não comprovação. Relação de emprego. Sócia que 

não representa a pessoa jurídica empregadora. Competência. Justiça Comum 

Estadual. Litisconsórcio. Regularidade.

- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

- Não interfere na defi nição da competência para processar e julgar ação de 

compensação por dano moral a ofensa a empregado perpetrada por sócia cotista 

que não representa a pessoa jurídica empregadora.

- Não há vícios na formação do litisconsórcio, seja no polo ativo, seja no polo 

passivo, se o direito pleiteado pelos autores e a obrigação devida pelos réus tem 

origem no mesmo fundamento de fato.

Recurso especial conhecido, em parte, e, nesta parte, não provido.

(REsp 930.469/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

20.10.2009, DJe de 23.11.2009, grifou-se)

No tocante à aplicação dos arts. 43, III, e 63 da Lei n. 4.591/1964, quanto 

à possibilidade de adjudicação do imóvel de promitente comprador que não 

aderiu ao acordo da conclusão da obra, o acórdão assim se manifestou:

Insurge-se, no mérito, o recorrente contra sentença que autorizou, mediante 

alvará judicial a transferência da unidade 602 a ele prometida à venda pela Encol, 

para a titularidade do Condomínio Residencial Guaporé, a requerimento deste 

e a título de unidade adquirida por não-aderente à decisão do condomínio de 

continuidade das obras.

As decisões do juízo em que se processa a falência da Encol vêm sendo, 

de modo unânime e na forma da lei, no sentido de conferir aos condomínios, 

devidamente constituídos e localizados em diferentes partes do país, a 

transferência das unidades estoque e dos não aderentes, a fim de darem 

continuidade às obras paralisadas com a falência da Encol. Tais decisões têm sido, 

em sua quase totalidade, confi rmadas por esta Corte de Justiça.

O fundamento encontra previsão no artigo 43 da Lei de Condomínios e 

Incorporações (Lei n. 4.591/1964) que oferece aos promitentes adquirentes de 

imóveis atingidos por superveniente falência da incorporadora, a opção de 

continuarem as obras por decisão da maioria constituída em assembléia, ou 

de habilitação do respectivo crédito na massa falida, na condição de credores 

privilegiados.

Confessa o recorrente haver-se negado a compor a assembléia de condôminos 

para o fi m de continuidade da construção e, a seu ver, alega boas razões para isso.
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Dentre os argumentos apresentados, é dever que figura de fato como 

litisconsorte passivo ao lado da Massa Falida, na qualidade de promitente 

adquirente de imóvel.

No tocante à devida comprovação do cumprimento de todas as obrigações 

contraídas perante a Encol, como da condição por ela imposta na escritura 

pública de confi ssão de saldo devedor, que considerou o recorrente abusiva e 

leonina, resultando em sua decisão de excluir-se da formação do condomínio, 

como também da revisão dos valores praticados pelo condomínio para o 

término da obra, são todas questões que reclamam ampla cognição e momento 

oportuno, superados nessa fase recursal, até porque não foram aqui propriamente 

suscitadas, razão pela qual fi ca o Judiciário impedido de pronunciar-se extra 

petita neste particular, sob pena de nulidade da decisão.

Nesse passo, houve o condomínio por bem requerer a transferência para sua 

titularidade das duas unidades consignadas no acordo com a Encol, como da 

unidade prometida à venda pelo ora apelante e não-aderente. Logrou êxito em 

seu pleito, ao argumento de que, tratam de unidades estoque e de não aderente 

e que, desvinculadas da Massa Falida liberam o condomínio para a captação de 

recursos destinados ao fi nanciamento do término da obra.

Conquanto afi gure-se lastimável a possibilidade de haver o recorrente quitado 

a unidade a si prometida à venda, o fato de tratar-se de construção inacabada 

gera conseqüências a todos os interessados que ultrapassam o âmbito debatido 

pelo ora apelante.

Sendo assim, é assente que a confi ssão de dívida pelos condôminos aderentes 

não implica em assunção de dívida de terceiro, agora diante da situação gerada 

pela falência da incorporadora, cujo condomínio constituído na forma da lei, 

assume a condição de incorporador.

Entretanto, neste caso, a Encol permanecia, ao tempo da quebra e por razões 

a seguir expostas, na condição de incorporadora do empreendimento. Dito isto, 

somente ao apelante incumbiria arcar com os custos de conclusão da unidade a 

si prometida à venda, como da proporção correspondente à construção da área 

comum do edifício.

Oportuna a observação extraída do parecer ministerial de primeira instância 

acima referido:

Sabido é que em materia de incorporação, “o fim do contrato é a 

edificação. Para isto se celebra. Com este objetivo estabelecem- se os 

compromissos. Neste desideratum, o ajuste se determina. E, perseguindo 

essa fi nalidade, as partes acordam em aceitar cláusulas e condições.

A experiência, contudo, demonstrou que a desigualdade contratual é 

muito fl agrante nesta matéria. Não podia continuar relegada para o plano 

da convenção livre. A Lei n. 4.591/1964 mencionou, então, certas regras de 
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aplicação obrigatória, que constituem condições legais de incorporação e 

que se aplicam em relação a qualquer incorporador...” (Caio Mário da Silva 

Pereira, ‘Condomínio e Incorporações’, Forense, 10ª ed., p. 202 (grifei)

De sorte que, em situações como a que ora se apresenta, resta ao judiciário tão-

somente aplicar os caminhos indicados pela lei. Na espécie, a Lei de Condomínios 

e Incorporações.

Como salientado, em seu art. 43, inciso III, a Lei n. 4.591/1964 aponta para a 

adesão ao condomínio, devidamente constituído com a fi nalidade de prosseguir 

nas obras. Ou, para a habilitação do crédito na massa falida, na categoria de 

crédito privilegiado.

Exsurge aqui a questão fundamental, e com muita propriedade exaltada 

no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dra. Estela de Freitas 

Rezende, no sentido de ter-se ou não consolidado a destituição da incorporação, 

com o seu efetivo registro imobiliário, antes da decretação da quebra. Daí aufere-

se, ‘ab initio’, o alcance jurídico da escritura de compra e venda sub judice. E, no 

presente caso como dito, o registro de destituição da Encol não ocorrera antes 

da falência, pelo que permanecia a construtora na condição de incorporadora ao 

tempo da quebra.

Neste diapasão reitero, não merece guarida o pleito do recorrente. É visto 

ainda que a escritura pública de compra e venda outorgada pela Encol, ainda na 

qualidade de incorporadora, fora pois implementada no período concordatário. 

Vale dizer, a abertura da concordata deu-se aos 24.11.1997 tendo sido escriturada 

a unidade aos 30.12.1998 e o termo legal da falência fixado em 25.09.1997. 

Sendo assim, à época, a escrituração válida do imóvel outorgada ao recorrente 

pela Encol dependia da ratifi cação do juízo falimentar, como de fato ocorrera a 

milhares de casos de adquirentes que ingressaram no Juízo da Falência com esse 

desiderato, em face de que era a falida Encol ainda incorporadora ao tempo da 

quebra. Se devidamente destituída da incorporação, nenhum vínculo ligaria a 

transação à falencia da Encol, bastando ao condomínio constituir a incorporação.

Assim a Procuradoria-Geral de Justiça, à f. 520 e 522:

Com efeito, tivesse ocorrido o cabal desfazimento da incorporação com 

cancelamento do registro, antes da declaração da falência, escorreito seria 

falar em causa outra, que não a quebra da Encol, para a retomada das obras.

...

Ora, se a despeito da lavratura da supra-aludida escritura pública não se 

deu o registro da destituição da incorporadora, sobrevieram os efeitos do 

registro da incorporação. Portanto, por época de sua falência, era ainda a 

Encol de direito, a incorporadora.
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Na hipótese, não há como desvincular a adjudicação dos imóveis, deferida em 

favor do condomínio, dos efeitos da falência da Encol, como quer o recorrente. 

(fl s. 614-622)

Consoante se depreende do trecho acima transcrito, o Tribunal de 

origem expressamente consignou que, apesar de o acordo fi rmado entre os 

promitentes compradores para conclusão da obra ter sido realizado no período 

de concordata da Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria -, a destituição 

da incorporação foi efetivada após a declaração de falência, e, portanto, é 

aplicável o disposto no art. 43, III, da Lei n. 4.591/1964.

Ademais, não merece acolhida a alegação do recorrente de ocorrência de 

sucessão do condomínio nos direitos e obrigações da Encol S/A - Engenharia, 

Comércio e Indústria -, para fundamentar a pretensão de obter do referido 

condomínio o cumprimento do contrato originalmente firmado com a 

incorporadora falida com a restituição do valor auferido com a futura venda 

da unidade, porquanto trata-se de duas relações jurídicas distintas: uma entre 

a Encol S/A e os adquirentes originários para conclusão da obra, e outra entre 

o condomínio e o promitente comprador que não concordou com os termos 

do acordo e não contribuiu para a fi nalização do empreendimento. Se todos os 

adquirentes aderentes reclamassem o mesmo que o não aderente, o acordo, por 

óbvio, estaria inviabilizado. Então, ao invés da conclusão da obra, com maior 

sacrifício para todos e respectivas vantagens proporcionais, deveriam todos 

habilitar seus créditos na falência.

Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que, diante da 

decretação da falência da construtora Encol S/A, e constituída comissão 

formada por adquirentes de unidades habitacionais destinada a concluir a 

correspondente obra, o condomínio ou os promitentes compradores não se sub-

rogam nos direitos e obrigações da falida.

A propósito:

Processual Civil e Imobiliário. Incorporação. Falência Encol. Término do 

empreendimento. Comissão formada por adquirentes de unidades. Contratação 

de nova incorporadora. Possibilidade. Sub-rogação da nova incorporadora nos 

direitos e obrigações da Encol. Inexistência. Sistemática anterior ás alterações 

impostas à Lei n. 4.591/1964 pela Lei n. 10.931/2004.

1. Na hipótese dos autos, diante do inadimplemento da Encol, parte dos 

adquirentes de unidades do empreendimento se mobilizou e criou uma comissão 

objetivando dar continuidade às obras. Para tanto, essa comissão interviu nos 
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próprios autos da falência, tendo obtido provimento jurisdicional autorizando 

que as “unidades estoque” (aquelas não comercializadas pela Encol) e as 

“unidades dos não aderentes” (daqueles que não quiseram aderir à comissão) 

fossem excluídas de qualquer vinculação com a massa falida, propiciando a 

retomada e conclusão da edifi cação, independente de qualquer compensação 

fi nanceira. O juízo falimentar também autorizou, após a realização de assembleia 

geral, a substituição da Encol no registro imobiliário, o que levou a comissão a 

celebrar com a incorporadora recorrente um contrato de promessa de permuta, 

para que esta concluísse o empreendimento, recebendo, em contrapartida, 

as unidades estoque e as unidades dos não aderentes. Há, pois, duas relações 

jurídicas absolutamente distintas: a primeira entre a Encol e os adquirentes 

originários de unidades do empreendimento; e a segunda entre a comissão de 

representantes desse empreendimento e a recorrente. Sendo assim, inexiste 

relação jurídica triangular que englobe a massa falida da Encol, os recorridos e a 

recorrente, a partir da qual esta teria se sub-rogado nos direitos e obrigações da 

Encol, o que justifi caria a sua inclusão no polo passivo da execução movida pelos 

recorridos em desfavor da Encol.

2. Embora o art. 43, III, da Lei n. 4.591/1964 não admita expressamente excluir 

do patrimônio da incorporadora falida e transferir para comissão formada por 

adquirentes de unidades a propriedade do empreendimento, de maneira a viabilizar 

a continuidade da obra, esse caminho constitui a melhor maneira de assegurar a 

funcionalidade econômica e preservar a função social do contrato de incorporação, 

do ponto de vista da coletividade dos contratantes e não dos interesses meramente 

individuais de seus integrantes.

3. Apesar de o legislador não excluir o direito de qualquer adquirente pedir 

individualmente a rescisão do contrato e o pagamento de indenização frente ao 

inadimplemento do incorporador, o espírito da Lei n. 4.591/1964 se volta claramente 

para o interesse coletivo da incorporação, tanto que seus arts. 43, III e VI, e 49, 

autorizam, em caso de mora ou falência do incorporador, que a administração 

do empreendimento seja assumida por comissão formada por adquirentes das 

unidades, cujas decisões, tomadas em assembleia, serão soberanas e vincularão a 

minoria.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.115.605/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

07.04.2011, DJe de 18.04.2011)

Assim, não concordando com a deliberação da maioria dos condôminos 

para retomada e conclusão do empreendimento, cabe ao recorrente a habilitação 

de seu crédito perante o Juízo falimentar, não sendo possível exigir do 

condomínio o cumprimento do contrato fi rmado com a incorporadora falida.
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É descabida, portanto, a pretensão formulada pelo recorrente de obter a 

restituição do valor auferido na venda da unidade, sob pena de enriquecimento 

ilícito em prejuízo do condomínio.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.292.194-SC (2011/0273079-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Relatora para o acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Medico Ltda

Advogado: Augusto Garcez Duarte e outro(s) - SC020589

Recorrido: Clínica Centro de Diagnóstico da Mulher

Advogado: Charles Pamplona Zimmermann e outro(s) - SC008685

EMENTA

Recurso especial. Ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada. Cooperativa de trabalho médico. Negativa de 

credenciamento de aparelhos adquiridos por clínica cooperada. 

Decisão do Conselho de Administração da Cooperativa. Regular ato 

de gestão.

1. De acordo com a Lei n. 5.764/1971, a admissão nas cooperativas 

é livre a todos aqueles que desejarem utilizar os serviços prestados pela 

sociedade, desde que adiram ao estatuto social desta, preencham os 

propósitos sociais, e que se submetam às decisões do órgão supremo 

da sociedade, qual seja, a assembléia geral dos associados.

2. Estabelecer a relação por meio de sociedade cooperativa 

significa, por conseguinte, aderir ao Estatuto Social, bem como 

respeitar os direitos e obrigações daí decorrentes e as decisões do 

órgão máximo da cooperativa, mesmo que contrários a interesses 

próprios, mas que representem a vontade da sociedade.
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3. A decisão de suspensão do credenciamento de novos 

equipamentos, tornada pública em Assembléia, antes da data de 

compra dos aparelhos pela recorrida, aplicava-se a todos os cooperados 

e teve por escopo a saúde fi nanceira da Cooperativa, considerando as 

circunstâncias locais da prestação de serviço avaliadas pelo Conselho 

de Administração da Cooperativa.

4. Tal decisão confi gura regular ato interno de gestão, não cabendo 

ao Judiciário interferir na administração da entidade privada, em 

ofensa ao princípio da liberdade de iniciativa, até porque, nos termos 

da jurisprudência do STJ, os planos de saúde administrados por 

cooperativas médicas respondem objetivamente pelos profi ssionais e 

pelos equipamentos credenciados.

5. No caso, o acórdão recorrido, além de contrariar os dispositivos 

legais que estabelecem a direção da Cooperativa segundo seus Estatutos 

e órgãos de deliberação, ordenando o credenciamento compulsório 

dos equipamentos adquiridos pela autora, procedeu ainda de forma 

mais grave ao não observar que a Cooperativa, à sua revelia, poderá ser 

responsabilizada por eventual dano causado a consumidor atendido 

por médico não cooperado, com o uso de aparelhos sem certifi cação 

de qualidade.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do relator 

dando parcial provimento ao recurso especial, retifi cando seu voto anterior, e os 

votos dos Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira acompanhando o 

voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, e o voto do Ministro Marco 

Buzzi acompanhando o relator, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento 

ao recurso especial, nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel 

Gallotti, que lavrará o acórdão.

Vencidos, em parte, o relator e o Ministro Marco Buzzi, que davam 

provimento ao recurso especial em menor extensão. Votaram com a Sra. 

Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos 

Ferreira (Presidente).
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Brasília (DF), 17 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora p/ acórdão

DJe 2.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Clínica Centro de Diagnóstico 

da Mulher ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Unimed Litoral 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., objetivando o credenciamento de 

equipamentos destinados à realização de exames de usuários do plano de saúde.

Na inicial, a autora narrou que atua na área de prestação de serviços 

médicos, mais especifi camente no ramo da saúde da mulher, integrando o quadro 

de cooperados da ré. Afi rmou que, em 03.10.2007, a operadora encaminhara 

aos seus cooperados “uma correspondência, na qual noticiava uma perda de 

R$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) em razão do chamado 

intercâmbio negativo, ou seja, pelo atendimento realizado por médicos de outras 

Unimed’s aos clientes da Unimed Litoral SC” (fl . 3). Sustentou que a referida 

carta servira de estímulo (in)direto aos cooperados no sentido de evitar que 

pacientes continuassem a ser atendidos por outras Unimed’s. Alegou que, em 

razão da diretriz emitida pela operadora, investira “soma signifi cativa para o fi m 

de reformar e adequar suas instalações e, ainda, adquiriu novos equipamentos, 

destinados à realização de exames de Mamografi a Digital e Densitometria 

Óssea e Digital, os quais se prestam ao diagnóstico de doenças graves, tais como 

câncer de mama e fraturas patológicas de coluna e colo do fêmur” (fl . 4).

Defendeu que a aquisição foi realizada em prol da cooperativa ré “e, 

principalmente, em virtude do elevado número de pacientes usuários do plano 

que necessitavam da realização dos referidos exames para o diagnóstico de suas 

doenças e que acabavam se deslocando para outras regiões” (fl . 4).

Aduziu que, em dezembro de 2007, após ocorrida reunião com a 

diretoria da ré, sobreveio o indeferimento sumário e imotivado de seu pedido 

de credenciamento dos citados equipamentos, o que foi, posteriormente, 

referendado pelo conselho de administração.

Assinalou que a conduta da ré contraria o livre e amplo exercício do direito 

constitucional à saúde de terceiros (usuários do plano), bem como cerceia o 

acesso da autora ao direito de prestar tal serviço a suas pacientes.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 489

Afi rmou que, “ao possibilitar que somente uma clínica da cidade de Itajaí 

realizasse os exames relativos aos mesmos (monopólio)”, a ré infringira os 

princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e, em especial, 

“o da isonomia entre os cooperados, já que essa funciona mediante o sistema de 

cooperativa”, regendo-se pela Lei n. 5.764/1971 (fl . 8).

Sustentou que “o credenciamento de novos equipamentos é direito 

do profi ssional médico cooperado e obrigação da cooperativa, como forma 

de assegurar a todos os seus associados (consumidores) o direito ao melhor 

atendimento médico possível” (fl . 13).

Defendeu a existência de vício na deliberação da assembleia geral 

extraordinária, que, em 31.01.2007, determinara a suspensão de qualquer 

tipo de credenciamento de novos equipamentos e/ou serviços, sem observar 

as formalidades previstas na Lei n. 5.764/1971 (especificação do tema da 

assembleia no edital de convocação e quórum de dois terços dos associados).

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida 

na inicial, determinando o imediato credenciamento dos aparelhos, no prazo de 

quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Os 

honorários advocatícios também foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

com base no § 4º do artigo 20 do CPC de 1973.

Irresignada, a operadora de plano de saúde interpôs apelação, a qual não 

foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos termos da 

seguinte ementa:

Civil e Processual Civil. Ação de obrigação de fazer. Cooperativa de trabalho 

médico. Negativa de credenciamento de aparelhos adquiridos por clínica 

cooperada. Suspensão dos credenciamentos por decisão assemblear. Evidente 

interesse processual da cooperada. Abuso de direito caracterizado. Sentença 

de procedência do pedido mantida. Prequestionamento. Desnecessidade de 

manifestação acerca de todos os argumentos suscitados pela parte. Recurso 

desprovido.

Há interesse processual sempre que a parte tenha necessidade de exercer o 

direito de ação para alcançar o resultado por ela almejado.

A ordem pública determina o estímulo do sistema cooperativista como boa 

forma de associativismo, porque sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 1º).

Há manifesto abuso de direito na decisão assemblear de cooperativa médica 

que, baseada apenas na redução de seus lucros - em fl agrante ofensa aos seus fi ns 

sociais -, decide suspender o credenciamento de aparelhos médicos utilizados 

por clínica cooperada em prol dos benefi ciários dos planos de saúde.
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O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a 

citar textualmente os dispositivos de lei invocados quando já tenha encontrado 

motivo sufi ciente para fundamentar a decisão.

Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais foram 

rejeitados na origem.

Nas razões do especial, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, 

a operadora aponta violação dos artigos 535 do CPC de 1973, 421 do Código 

Civil, 21, inciso II, 38 e 47 da Lei n. 5.764/1971.

Sustenta, em síntese, ser cooperativa de trabalho médico, constituída na 

forma da Lei 5.764/71, possuindo estatuto social, aprovado por Assembleia 

Geral Ordinária, “que constitui o regulamento da sociedade, constando, 

obrigatoriamente, os direitos e obrigações dos sócios” (fl . 637). Afi rma que a 

recusa do credenciamento dos equipamentos de mamografi a e densitometria 

óssea, adquiridos pela recorrida, pautou-se “em norma interna de funcionamento 

e desenvolvimento estratégico da cooperativa, decisão esta tomada pelo 

Conselho de Administração, com base em deliberação da Assembleia Geral e de 

dispositivos do Estatuto Social” (fl . 638).

Aduz que um único cooperado não pode “ignorar os princípios do 

mutualismo do cooperativismo para, em descompasso com os interesses da 

cooperativa instituídos pela vontade da maioria de seus sócios, socorrer-se ao 

Judiciário pleiteando que este intervenha no funcionamento administrativo da 

cooperativa a que é associado, para ver concedido direito ao credenciamento de 

novos equipamentos, cujo credenciamento está suspenso a todos e não só a ele, 

através de decisão tomada por colegiado formado por representantes eleitos, 

através de processo democrático e interno da sociedade, vinculando a todos os 

cooperados mesmo que discordantes” (fl . 638).

Ressalta que a recorrida “está autorizada, estatutariamente, a prestar 

serviços médicos, pela cooperativa/recorrente, única e exclusivamente, por 

seus sócios e, portanto, vinculados aos serviços das especialidades médicas dos 

mesmos” (fl . 639). Destaca que “os sócios da recorrida não possuem habilitação 

para realizar laudos de exames relacionados à especialidade de radiologia e 

diagnóstico por imagem” (fl s. 649/640), o que também motivou a recusa do 

credenciamento. Alega que “as operadoras de plano de saúde, sejam cooperativas 

ou não, não são obrigadas a credenciar prestadores de serviços de assistência à 

saúde contra sua vontade, podendo negociar livremente com os prestadores que 

supram suas necessidades, ou então, deixar de contratar novos serviços, quando 
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sua rede de serviço é quantitativamente necessária a demanda de serviços de 

seus consumidores, como é o caso” (fl . 642).

Aduz que, “em se tratando a cooperativa/recorrente de pessoa jurídica 

de direito privado e inexistindo obrigação legal em fazer ou deixar de fazer 

algo, o exercício de tal prerrogativa independe de qualquer motivação ou 

justifi cativa”, fi cando a decisão sobre o credenciamento submetida a seu critério 

de conveniência e oportunidade (fl . 643).

O prazo para oferecimento de contrarrazões decorreu in albis.

O apelo extremo recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia está em 

defi nir a licitude ou não da recusa da Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho 

Médico em credenciar equipamentos adquiridos por clínica cooperada, 

destinados à realização de exames de usuários do plano de saúde, na hipótese em 

que encaminhada, anteriormente, correspondência conclamando os cooperados 

a oferecerem serviços (consultas, exames, internações) que, à época, eram 

prestados por profi ssionais de outras cooperativas.

Na sessão realizada em 21.03.2017, apresentei voto pela negativa 

de provimento do recurso especial da cooperativa, que se insurgira contra 

acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que confi rmara sentença 

de procedência da pretensão deduzida pela clínica cooperada para efeito de 

credenciamento dos equipamentos médicos.

Na ocasião, defendi que a sociedade cooperativa, assim como as demais 

figuras societárias, reclama a existência da affectio societatis, expressão que 

encarta as ideias de confi ança recíproca entre os sócios/cooperados e da vontade de 

cooperação mútua voltada à concretização de um objetivo comum.

Nessa perspectiva, destaquei o teor da correspondência encaminhada pelo 

Conselho de Administração da Unimed, em 03.10.2007, a seus cooperados, 

com o nítido propósito de incitá-los a adotar providências no sentido de 

solucionar o problema da insufi ciência da rede credenciada de serviços médicos 

na região. Confi ra-se:
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Cooperados

Perdemos R$ 7.300.000,00!

O assunto que trazemos à tona é sobre o intercâmbio, que são os atendimentos 

aos nossos clientes fora de nossa área de atuação.

Todos os procedimentos médicos (consultas, exames, internações, etc.), 

realizados fora da nossa área de atuação (intercâmbio) são ainda acrescidos de 

uma taxa administrativa.

Salientamos que, em muitos casos, os serviços realizados “via intercâmbio” 

(fora de nossa área de atuação - 242), poderiam ser realizados pelos nossos 

médicos cooperados, ou seja, o dinheiro fi caria aqui com os médicos da nossa 

cooperativa.

Abaixo demonstramos o balanço do intercâmbio de janeiro a junho/2007:

Para melhor entendimento, vamos simbolizar o intercâmbio em positivo e 

negativo:

- Intercâmbio positivo é o atendimento realizado em nossa área de ação em 

pacientes oriundos de outras singulares. Portanto, quanto maior melhor. Pois 

aumenta o rendimento dos nossos cooperados.

- Intercâmbio negativo é o atendimento realizado por médicos de outras 

Unimeds aos nossos clientes. Portanto, quanto maior, pior. Para a cooperativa é 

pior pois saem divisas de nossa empresa.

Entre janeiro e junho, tivemos um intercâmbio positivo de R$ 5.381.832,00 

(cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil e oitocentos e trinta e dois reais), 

entretanto, no mesmo período, um intercâmbio negativo de R$ 7.285.578,00 (sete 

milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Se fi zermos a subtração, vamos observar que acabamos pagando a mais R$ 

1.903.746,00 (um milhão, novecentos e três mil, setecentos e quarenta e seis 

reais).

Perdemos, na verdade, quase R$ 7.300.000,00 e não R$ 1.903.746,00, já que nós 

da Unimed Litoral (242), pagamos R$ 7.300.000,00 às outras Unimeds.

Mantida essa situação a perda será de R$ 15.000.000,00 ao fi nal deste ano. O 

que faremos? Passaremos o chapéu?

Venha debater na Assembleia Geral Extraordinária do dia 24.10.2007. (fl . 56)

Aludi que, consoante incontroverso nos autos, a referida missiva fora 

enviada após a realização de Assembleia Geral Extraordinária (em 31.01.2007), 

que, em verdade, deliberou sobre a proposição de criação de um Centro 

Diagnóstico por Imagem, aprovando-a. Ou seja: não houve deliberação da 

assembleia sobre a suspensão de credenciamento de equipamentos e/ou serviços. 
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Tal decisão, em verdade, fora tomada, em 2006, pelo Conselho de Administração 

da cooperativa (fl . 148), cuja Diretoria Executiva, em 2007, veio a conclamar os 

cooperados para buscarem alternativas, a fi m de suprir a insufi ciência da rede 

credenciada.

No voto apresentado em 21.03.2017, também esclareci que a cooperada 

(autora da ação de obrigação de fazer), após o chamamento efetuado pela 

Diretoria Executiva, requereu o credenciamento de equipamentos destinados à 

realização de exames de Mamografi a Digital e Densitometria Óssea e Digital, 

com o intuito de ampliar e aprimorar a rede de atendimento médico às usuárias 

do plano de saúde.

O referido requerimento, contudo, foi indeferido pelo Conselho de 

Administração (fl s. 76 e 82), que se fundamentou, unicamente, na existência de 

deliberação assemblear, a qual, consoante anteriormente assinalado, não exarou 

qualquer decisão sobre o tema.

Expostas tais circunstâncias, considerei o comportamento contraditório do 

órgão administrativo da cooperativa, que, em virtude da conclamação efetuada, 

criou, no espírito dos cooperados (imbuídos da aff ectio societatis), a expectativa 

de que seriam absorvidas, no sistema cooperativo, todas as iniciativas voltadas à 

superação do chamado “intercâmbio negativo” (realização de consultas, exames, 

internações por outras Unimed’s).

Assim, propus à Turma o reconhecimento do abuso do direito, 

consubstanciado na expressão nemo potest venire contra factum proprium 

(proibição de comportamento contraditório), hipótese de exercício inadmissível 

de situação jurídica subjetiva contrária ao princípio da confi ança, decorrente da 

função integrativa da boa-fé objetiva (artigos 187 e 422 do Código Civil).

3. Na sequência, a eminente Ministra Isabel Gallotti pediu vista dos autos e, 

divergindo de minha proposição, apresentou voto no sentido do provimento do 

recurso especial, a fi m de julgar improcedente a pretensão cominatória deduzida 

pela clínica cooperada, pelos seguintes fundamentos: (i) o ato de credenciamento 

de equipamentos médicos pela cooperativa é questão interna corporis, a ser 

decidida nos termos do Estatuto Social, em conjunto com as deliberações 

tomadas em assembleia, tendo sido comunicada, a todos os cooperados, a 

suspensão, em caráter geral, por decisão do Conselho de Administração; (ii) 

além da decisão interna de suspensão dos credenciamentos, o indeferimento 

do pedido da clínica também se baseara: a) na falta de certifi cação de qualidade 

dos aparelhos; e b) na ausência de médico cooperado - integrante do quadro 
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social - apto para manusear as máquinas, sendo necessária a contratação de 

profi ssional não cooperado para tal fi m, o que contraria as normas estatutárias 

da Unimed Litoral (artigos 4º, § 7º, e 14, § 2º, do Estatuto Social); e (iii) dada 

a responsabilidade objetiva da cooperativa (operadora de plano de saúde) por 

qualquer falha na prestação dos serviços aos consumidores, afi gura-se impositivo 

o respeito à livre gestão de seus negócios, em especial no tocante à escolha dos 

médicos e dos equipamentos a serem credenciados.

4. Malgrado continue a acreditar que a hipótese é mesmo de venire 

contra factum proprium - ante o comportamento fl agrantemente contraditório 

perpetrado pela Diretoria Executiva da Unimed Litoral -, devo concordar, em 

parte, com a relevante ponderação da eminente Ministra Gallotti, no sentido 

da liberdade de escolha da Cooperativa, segundo os critérios de conveniência 

e oportunidade, sobre os profi ssionais e equipamentos a serem credenciados, 

dada sua responsabilidade objetiva por qualquer defeito na prestação de serviço 

médico aos consumidores.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte consagra o entendimento de que 

a Cooperativa não detém poder discricionário ilimitado, não podendo recusar 

a adesão de profi ssionais que preencham todas as qualifi cações necessárias ao 

exercício de sua especialidade. Confi ra-se:

Civil e Processo Civil Cooperativa. Unimed. Vedação de ingresso a novos 

médicos em face do grande número de profi ssionais associados que atuam em 

determinada especialidade. Impossibilidade.

(...)

2. Salvo impossibilidade técnica do profi ssional para exercer os serviços propostos 

pela cooperativa, conforme art. 4º, I, da Lei n. 5.764/1971, deve-se considerar ilimitado 

o número de associados que podem juntar-se ao quadro associativo, face a aplicação 

do princípio da adesão livre e voluntária que rege o sistema cooperativista.

3. No caso concreto, a ré aduz que a cooperativa não é obrigada a aceitar 

todos aqueles que pretendam ingressar na sociedade, podendo deliberar sobre a 

conveniência e oportunidade da associação de novos médicos, inclusive em face 

da exceção legal de impossibilidade técnica de prestação de serviços. Contudo, o 

acórdão recorrido foi claro ao afi rmar que a autora possui todas as qualifi cações 

necessárias ao exercício de sua especialidade, de modo que não é possível acolher 

as razões para a negativa de fi liação.

4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1.124.273/CE, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 04.03.2010, DJe 19.03.2010)



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 495

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 799.978/MG, Rel. Ministro Marco 

Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06.06.2017, DJe 13.06.2017; AgRg no AREsp 

767.502/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 

em 17.12.2015, DJe 04.02.2016; e AgRg no AREsp 690.205/SP, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20.10.2015, DJe 28.10.2015.

Como de sabença, “o que se procura ao organizar uma cooperativa é 

melhorar a situação econômica de determinado grupo de indivíduos, 

solucionando problemas ou satisfazendo necessidades e objetivos comuns, que 

excedam a capacidade de cada indivíduo satisfazer isoladamente”, podendo-se, 

assim, concluir que a cooperativa nada mais é que “uma empresa que presta 

serviços aos seus cooperados” (CARDOSO, Univaldo Coelho. Cooperativa. 

Brasília: Sebrae, 2014, p. 10).

Nesse contexto, penso ser importante buscar solução que equacione os 

interesses do grupo social corporifi cado pela Cooperativa com os interesses 

individuais de seus cooperados, máxime tendo em vista o objeto social da 

Unimed:

Art. 2º - A cooperativa terá por objetivo a congregação dos integrantes da 

profi ssão de médico, para a sua defesa social, proporcionando-lhes condições para 

o exercício de suas atividades e aprimoramento dos serviços de assistência médico-

hospitalar.

Não se pode olvidar que o propósito da clínica cooperada (destinada ao 

tratamento médico de mulheres), com a aquisição de equipamentos voltados 

a exames específi cos, nada mais faz que o aprimoramento dos serviços de 

assistência médico-hospitalar da rede credenciada.

Além da suspensão do credenciamento por decisão do Conselho de 

Administração (e não da Assembleia), a Cooperativa, desde sua contestação, 

apontou outros dois motivos para a negativa do pedido da clínica: (i) a falta de 

certifi cação de qualidade dos aparelhos; e (ii) a ausência de médico cooperado - 

integrante do quadro social - apto para manusear as máquinas, sendo necessária 

a contratação de profi ssional não cooperado para tal fi m, o que contraria as 

normas estatutárias da Unimed Litoral (artigos 4º, § 7º, e 14, § 2º, do Estatuto 

Social).

Tendo em vista o longo decurso do tempo (quase dez anos), a verdade é 

que pode ter havido alterações das circunstâncias fáticas a ponto de justifi car 

revisão do pedido formulado pela clínica cooperada. É certo que, atualmente, a 
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Unimed Litoral conta com um Centro de Diagnóstico de Imagem em Itajaí 

- SC, mas isso não impede seja proveitoso o credenciamento de equipamentos 

de mamografi a e de desintometria óssea (ambos digitais) em clínica voltada 

especificamente para a promoção e a recuperação da saúde de mulheres, 

evitando-se a descentralização do tratamento médico. Ao final e ao cabo, 

estar-se-ia prestigiando o aprimoramento dos serviços de assistência médico-

hospitalar, nos termos do objeto social do estatuto da cooperativa.

Também creio ser fundamental ponderar que, desde 2008, os serviços 

foram prestados pela clínica às usuárias do plano de saúde, não se tendo notícia 

de qualquer incidente. Assim, os serviços foram prestados e pagos por força 

de tutela antecipada, não se revelando equânime, a meu ver, que o provimento 

no sentido da improcedência da demanda resulte em devolução de quantias, 

notadamente em virtude da proibição do enriquecimento sem causa.

Desse modo, a procedência parcial - em menor extensão que a pretensão 

formulada na inicial - pode ser um caminho para a conciliação dos interesses 

em jogo, os quais não se devem distanciar da busca pela otimização do serviço 

prestado à comunidade em questão.

Importante destacar, por fim, que tal provimento jurisdicional não 

confi gura vício de julgamento extra petita, consoante já fi cou assente em diversos 

precedentes desta Corte:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de 

cobrança. Comissão de corretagem. Alienação de imóvel. Omissões e contradições 

não verifi cadas. Julgamento extra petita. Percentual fi xado. Súmula n. 7 do STJ.

(...)

2. O Tribunal de origem, assentado no conjunto probatório que instruiu o 

processo, concluiu que os réus aceitaram a permanência do autor nas negociações 

e que as partes afastaram o percentual pactuado inicialmente (10% sobre o valor 

da venda), reduzindo-o. No entanto, por não terem as partes explicitado qual 

seria esse valor menor, o acórdão recorrido arbitrou os honorários de corretagem 

em 1% (um por cento) sobre o efetivo valor da venda. Nesse sentido, está claro 

que a pretensão do autor deduzida na petição inicial e na apelação foi acolhida 

parcialmente, com menor extensão, o que não confi gura julgamento extra petita. 

Precedentes.

(...)

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 730.755/SP, Rel. Ministro Antônio 

Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.10.2016, DJe 25.10.2016) (grifei)
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Agravo regimental. Recurso especial. Processual Civil. Ação de cobrança. 

Honorários contratuais. Consultoria tributária. Pedido certo. Condenação ilíquida. 

Cabimento. Acolhimento de uma das razões de defesa. Julgamento ‘ultra petita’. 

Inocorrência.

1. “Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir 

sentença ilíquida” (art. 490, p. u., do CPC).

2. Mitigação da norma do art. 490, p. u., do CPC pela jurisprudência desta Corte 

Superior, admitindo-se a condenação ilíquida quando o juízo está convencido da 

procedência do ‘an debeatur’, mas não do ‘quantum’. Precedentes.

3. Hipótese em que a necessidade de liquidação decorre do acolhimento de 

uma das razões de defesa.

4. Inocorrência de julgamento ‘ultra petita’, mas de provimento em menor 

extensão do que a pleiteada na inicial.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.526.223/RS, Rel. Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17.05.2016, DJe 27.05.2016) 

(grifei)

Processual Civil. Administrativo. Prescrição. Fim social da lei. Teses sem 

prequestionamento. Súmulas 282/STF e 356/STF. Art. 557 do CPC. Violação do art. 

557 do CPC. Não ocorrência. Princípio da colegialidade. Preservação por ocasião 

do julgamento do agravo regimental. Julgamento extra petita. Não ocorrência. 

Concessão em menor extensão.

(...)

4. Incontroverso nos autos que a construção ocorreu de forma irregular, pois 

“trata-se de obra clandestina, isto é, realizada sem prévio alvará municipal de 

construção, o que é, de pronto, reconhecido pelo demandado. Esta condição por 

si só, entretanto, não autoriza a demolição completa da obra”.

5. Na hipótese, o pedido formulado é pela demolição total, e o Tribunal 

entendeu “que deve ser deferido o pedido autoral apenas quanto aos recuos 

laterais que se encontram fora dos parâmetros estabelecidos pela Municipalidade, 

parte esta que deve ser demolida, caso o agravante não tenha se adequado as 

regras exigidas”.

6. O STJ reconhece que não ocorre julgamento extra petita na hipótese em que o 

autor requer a procedência total da ação e o Tribunal decide pela procedência parcial 

ou pela correspondente improcedência parcial do pedido, porque o deferimento do 

pleito em menor extensão não confi gura error in procedendo.

Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1.379.402/PE, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14.04.2015, DJe 

20.04.2015) (grifei)
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Recurso especial. Processual Civil. Civil. Contrato de seguro. Invalidez por 

doença. Toxoplasmose. Prova pericial superveniente. Ausência de julgamento 

extra petita. Invalidez total e permanente. Súmulas 5 e 7/STJ. Correção monetária. 

Termo a quo. Data em que o pagamento deveria ter sido efetuado. Recurso 

parcialmente provido.

1. No momento do ajuizamento da ação de cobrança securitária, o autor, ora 

recorrido, tinha conhecimento do fato de que a lesão em seu olho esquerdo - 

que lhe ocasionou cegueira - decorria de acidente com soda cáustica, sobretudo 

porque essa havia sido a conclusão aviada em laudos médicos e em perícia 

realizada pelo INSS - esta, inclusive, culminou, em novembro de 2002, em sua 

aposentadoria por invalidez permanente por acidente de trabalho.

2. Somente no curso da demanda, com a superveniência do resultado da 

perícia médica realizada em juízo, o autor teve ciência inequívoca de que sua 

invalidez tinha como causa doença - toxoplasmose.

3. O resultado da referida prova pericial confi gurou-se fato superveniente 

modifi cativo do direito do autor. Portanto, corretas as conclusões do c. Tribunal 

de Justiça, o qual, levando em consideração prova pericial superveniente, 

tão somente deu novo enquadramento jurídico à causa de pedir e ao pedido 

constantes da exordial, sem, contudo, incorrer em julgamento extra petita.

4. A prova pericial superveniente não ensejou a alteração do pedido 

de pagamento do seguro por invalidez, tampouco da causa de pedir, 

consubstanciada na invalidez do autor, por cegueira em seu olho esquerdo, e no 

direito à percepção da respectiva indenização securitária.

5. Não pode ser considerado extra petita julgado que, diante de pedido 

mais abrangente, defere pedido de menor extensão, mas incluído, ainda que 

implicitamente, naquele.

6. Na hipótese em exame, como ressaltado pela eg. Corte a quo, houve a 

contratação das garantias de “invalidez por acidente” e de “invalidez por doença”, 

além do que o pedido formulado na petição inicial de indenização securitária por 

acidente é mais abrangente do que o pedido, de menor extensão, deferido pelo c. 

Tribunal de origem - indenização securitária de invalidez por doença.

(...)

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.117.031/RS, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.03.2011, DJe 28.03.2011) 

(grifei)

Direito Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental no agravo de 

instrumento. Militar. Acidente em serviço. Reintegração para tratamento médico. 

Decisão extra petita. Não-ocorrência. Precedente do STJ. Matéria fática. Exame. 

Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Agravo improvido.
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1. Pode o magistrado, observando os limites estabelecidos no pedido formulado, 

bem como na causa de pedir, deferir o pedido em menor extensão daquele formulado 

na inicial, sem alterar a natureza do objeto da ação, não havendo falar em julgamento 

extra petita ou condicional.

(...)

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1.157.902/PR, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18.02.2010, DJe 15.03.2010) 

(grifei)

5. Ante o exposto, adequando meu voto a tais ponderações, dou parcial 

provimento ao recurso especial, a fi m de julgar parcialmente procedente a 

pretensão da cooperada para, em menor extensão, determinar que a cooperativa 

proceda à nova análise do pedido de credenciamento dos equipamentos, à luz 

das circunstâncias fáticas atuais e das normas estatutárias aplicáveis à espécie, 

sendo vedada a devolução dos valores pagos por força da antecipação da tutela 

jurisdicional, porquanto os serviços foram efetivamente prestados até aqui. Fica 

revogada a tutela antecipada antes concedida. Custas e honorários compensados.

É como voto.

VOTO-VISTA

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

interposto por Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico Ltda com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim 

ementado (fl . 587):

Civil e Processual Civil. Ação de obrigação de fazer. Cooperativa de trabalho 

médico. Negativa de credenciamento de aparelhos adquiridos por clínica 

cooperada. Suspensão dos credenciamentos por decisão assemblear. Evidente 

interesse processual da cooperada. Abuso de direito caracterizado. Sentença 

de procedência do pedido mantida. Prequestionamento. Desnecessidade de 

manifestação acerca de todos os argumentos suscitados pela parte. Recurso 

desprovido.

Há interesse processual sempre que a parte tenha necessidade de exercer o 

direito de ação para alcançar o resultado por ela almejado.

A ordem pública determina o estímulo do sistema cooperativista como forma 

de associativismo, porque sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 1º).
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Há manifesto abuso de direito na decisão assemblear de cooperativa médica 

que, baseada apenas na redução de seus lucros - em fl agrante ofensa aos seus fi ns 

sociais -, decide suspender o credenciamento de aparelhos médicos utilizados 

por clínica cooperada em prol dos benefi ciários dos planos de saúde.

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a 

citar textualmente os dispositivos de lei invocados quando já tenha encontrado 

motivo sufi ciente para fundamentar a decisão.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida - Clínica Centro de 

Diagnóstico da Mulher - ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela em face de Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho 

Médico Ltda, buscando o credenciamento de equipamentos destinados à 

realização de exames de mamografi a digital e densitometria óssea e digital.

Os pedidos foram julgados procedentes para confi rmar a antecipação de 

tutela e para determinar o credenciamento dos aparelhos da autora no prazo de 

quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com 

a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor 

R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo 

Civil de 1973.

Sobreveio apelação da Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico 

Ltda, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negado 

provimento ao recurso sob o fundamento de que a ordem pública determina o 

estímulo do sistema cooperativista como boa forma de associativismo, porque 

sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 1º) e que há manifesto abuso 

de direito na decisão assemblear de cooperativa médica que, baseada apenas 

na redução de seus lucros, em fl agrante ofensa aos seus fi ns sociais, negou o 

credenciamento de aparelhos médicos utilizados pela clínica cooperada em prol 

dos benefi ciários dos planos de saúde.

Foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais foram 

rejeitados pela decisão singular de fl s. 608/611.

Dessa decisão a recorrente interpôs agravo interno, com fundamento 

no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, ao qual foi negado 

provimento.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 421 do 

Código Civil, 21, II, 38 e 47 da Lei n. 5.764/1971 e 535 do Código de Processo 

Civil de 1973.
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Sustenta que “é pessoa jurídica constituída por seus sócios fundadores na 

forma de cooperativa de trabalho médico, nos moldes da Lei n. 5.764/1971, 

tendo por objetivo ‘a congregação dos integrantes da profi ssão de médico, para 

a sua defesa social proporcionando-lhes condições para o exercício de suas 

atividades e aprimoramento dos serviços de assistência médico-hospitalar’ (art. 

2º do Estatuto Social)” (fl . 631).

Afi rma que a recorrida “assim como seus sócios - Denílson José de Souza e 

Áurea Fabiane S. F. de Souza - cooperaram-se voluntariamente à recorrente, por 

cumprirem os requisitos estatutários, e por estarem dispostos ao cumprimento 

das normas que regem esta modalidade de sociedade, baseada principalmente na 

gestão democrática” (fl . 631).

Argumenta que “negou o credenciamento dos equipamentos de 

mamografi a e densitometria óssea requeridos pela recorrida, pautando-se em 

norma interna de funcionamento e desenvolvimento estratégico da cooperativa, 

decisão esta tomada pelo Conselho de Administração, com base em deliberação 

de Assembleia Geral e dispositivos do Estatuto Social” (fl . 638).

Assevera que as normas estatutárias impedem de forma expressa o 

credenciamento de equipamentos de diagnóstico que não estão diretamente 

relacionados à execução do serviço pelo médico cooperado, sócio da pessoa 

jurídica, na especialidade ou área de atuação para a qual foi aprovado para 

atuar na cooperativa e que “os sócios da recorrida não possuem habilitação 

para realizar laudos de exames relacionados à especialidade de radiologia e 

diagnóstico por imagem” (fl s. 639/640).

Destaca que as “operadoras de plano de saúde, sejam cooperativas ou não, 

não são obrigadas a credenciar prestadores de serviços de assistência à saúde 

contra sua vontade, podendo negociar livremente com os prestadores que 

supram suas necessidades, ou então, deixar de contratar novos serviços de seus 

consumidores, como é o caso” (fl . 642).

Alega que sendo a cooperativa uma pessoa jurídica de direito privado e 

não existindo obrigação legal em fazer ou deixar de fazer alguma coisa, fi ca a 

decisão acerca do credenciamento submetida a seu critério de conveniência e 

oportunidade, independentemente de qualquer motivação ou justifi cativa.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis.

O recurso especial foi admitido na origem, conforme a decisão de fl . 682.
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O Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar o caso concreto, 

destacou o comportamento contraditório do órgão administrativo da cooperativa 

que, a despeito de ter enviado correspondência aos cooperados na qual noticiava 

a ocorrência do intercâmbio negativo e criava “no espírito dos cooperados 

(imbuídos da aff ectio societatis), a expectativa de que seriam absorvidas, no 

sistema cooperativo, todas as iniciativas voltadas à superação do chamado 

‘intercâmbio negativo’ (realização de consultas, exames, internações por outras 

Unimed’s)”, indeferiu o pedido de credenciamento dos equipamentos voltados a 

exames de mamografi a e densitometria óssea.

Afi rmou que a referida conduta enquadra-se na categoria de abuso do 

direito consubstanciada na expressão nemo potest venire contra factum proprium 

(proibição de comportamento contraditório), hipótese de exercício inadmissível 

de uma situação jurídica subjetiva contrária ao princípio da confi ança, decorrente 

da função integrativa da boa-fé objetiva prevista nos arts. 187 e 422 do Código 

Civil.

Sustentou, ademais, a ausência de prejuízo para a cooperativa em relação 

ao ato de credenciamento de equipamento de um de seus cooperados, negando 

provimento, portanto, ao recurso especial.

Pedi vista.

Com a devida vênia, entendo que o recurso especial merece prosperar.

Conforme exposto pelo eminente relator, a discussão posta nos autos está 

em defi nir se é lícita ou não a recusa da cooperativa, ora recorrente, em credenciar 

equipamentos adquiridos por clínica cooperada, destinados à realização de 

exames de usuários do plano de saúde da cooperativa recorrente.

Inicialmente, convém destacar que as cooperativas de serviços são 

disciplinadas pela Lei n. 5.764/1971, que define a política nacional de 

cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.

Nos termos do art. 3º da referida lei, “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”.

A cooperativa é, portanto, meio para que determinado grupo de pessoas 

atinja objetivos específi cos, valendo-se de acordo de cooperação recíproca, 

atuando no mercado, desenvolvendo diversas atividades, tais como, de consumo, 

crédito, prestação de serviços, dentre outras.
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Nesse contexto, a Unimed Litoral é uma cooperativa de trabalho médico, 

tendo por objetivo “a congregação dos integrantes da profi ssão de médico, para 

a sua defesa social proporcionando-lhes condições para o exercício de suas 

atividades e aprimoramento dos serviços de assistência médico-hospitalar”, 

conforme o art. 2º do Estatuto Social (fl . 275).

Ao analisar o caso concreto, verifi co que a Corte de origem manteve o 

credenciamento dos equipamentos da Clínica recorrida ao fundamento de que 

há manifesto abuso de direito (CC, art. 187) na decisão assemblear médica 

que, baseada apenas na redução de seus lucros - em fl agrante ofensa aos seus 

fi ns sociais -, negou o credenciamento de aparelhos médicos utilizados pela 

clínica cooperada apelada em prol dos benefi ciários dos planos de saúde; de que 

o ato de negativa do credenciamento ultrapassa a relação estabelecida entre a 

cooperativa e o cooperado, uma vez que gera prejuízos aos usuários do plano 

de saúde, autorizando, portanto, a ingerência de controle do Poder Judiciário; e 

de que negar o credenciamento pretendido restringe o próprio acesso à saúde, 

conforme se extrai dos seguintes excertos (fl s. 590/595):

(...)

No mérito, verifico que a negativa do credenciamento dos aparelhos de 

mamografi a e densitometria óssea (fl . 82) está fundamentada em decisão assemblear 

da cooperativa, realizada em 31.01.2007, cujo teor de parte da Ata reproduzo a 

seguir:

[...] O Centro de Diagnóstico por Imagem tem uma grande importância 

financeira: no ano de 2005 a Unimed Litoral pagou R$ 6.731.429,67 (seis 

milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e nove e sessenta 

e sete centavos), e em 2006 foi pago R$ 8.188.600,44 (oito milhões, cento 

e oitenta e oito mil, seiscentos reais e quarenta e quatro centavos) para os 

exames por imagem. E, que o valor tratado não envolve trabalho médico 

(honorários) e sim o valor pago para a utilização das máquinas. Apresentou 

um breve histórico referente às solicitações de credenciamento recebidos 

pela cooperativa entre 2005 e 2006. [...] Totalizando 07 (sete) pedidos para 

ultrassonografi a, 07 (sete) pedidos para raio-x, 05 (cinco) para ressonância 

magnética, 06 (seis) para tomografi a, 03 (três) para mamografi a, 04 (quatro) 

densitometria, 01 (um) para ecocardiograma e 01 (um) para hemodinâmica, 

e questionou a difi culdade para negar solicitações para cooperados. [...] Então 

o Conselho de Administração baseado nestes números decidiu pela suspensão 

de qualquer tipo de credenciamento de novos equipamentos e/ou novos 

serviços (fl s. 317-318).
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Ora, é nítida, na hipótese, a preocupação da cooperativa apelante com as 

despesas geradas pelos serviços de diagnóstico o que, por certo, reduzirá seus 

elevados lucros.

A ordem pública determina o estímulo do sistema cooperativista como boa 

forma de associativismo, porque sem fi ns lucrativos (CF, arts. 174, § 2º e 199, § 

1º). Assim, a meu sentir, há manifesto abuso de direito (CC, art. 187) na decisão 

assemblear de cooperativa médica que, baseada apenas na redução de seus 

lucros - em flagrante ofensa aos seus fins sociais -, negou o credenciamento 

de aparelhos médicos utilizados pela clínica cooperada apelada em prol dos 

benefi ciários dos planos de saúde.

A questão, aliás, foi muito bem examinada pelo Magistrado de primeiro grau, 

razão por que transcrevo sua sentença como parte das razões de decidir:

Segundo se colhe dos autos, a demandante pretende, com a presente 

demanda, a obtenção de credenciamento de aparelhos destinados à 

realização de exames, credenciamento este negado pela demandada, em 

face de decisão do seu Conselho de Administração.

A demandada aduz que a negativa foi justa porquanto não poderia 

a demandante credenciar os aparelhos de exames, não sendo eles 

diretamente relacionados com a especialidade dos médicos cooperados 

que fazem parte do seu quadro.

De se notar, trata-se a demandante de uma clínica de prestação de 

serviços médicos, mais especificamente aqueles voltados à promoção 

da e recuperação da saúde da mulher, em face da especificidade de 

determinadas patologias que as acometem. Daí a tentativa de credenciar 

aparelhos para a realização de exames de densitometria óssea e 

mamografi a digital.

Pois bem! Antes de defl agrar o pensamento de mérito propriamente 

dito, quero advertir que, malgrado esteja a demandada confi gurada, na 

forma, como uma cooperativa, cuja ótica vem impregnada de valores 

sociais e coletivos, a verdade é que, na prática, a sua visão é puramente de 

exploração de atividade econômica visando, no fi m de tudo, apenas o lucro. 

A ninguém é dado negar esta realidade, pois que mantém ela contrato com 

segurados de saúde, recebendo, por isto, contraprestação pecuniária. De se 

ver, de cooperativa ela só tem a forma, de mercantilista, ela tem tudo!

Reforço! Basta ver que inumeráveis pacientes encontram somente na 

atuação integrativa e protetiva do Poder Judiciário o esteio necessário para 

continuar vivos, em face das negativas despropositadas de cobertura de 

serviços pela demandada, que impregna os contratos formalizados com os 

usuários de cláusulas muito mais excludentes do que inclusivas, malferindo 

o princípio constitucional de acesso à saúde inserto da Carta Política, e o 

próprio objetivo da avença pactuada com os pacientes.
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Não seria pernicioso, antes esclarecedor, lembrar que esta intensa 

procura pelo Poder Judiciário, a fi m de regulamentar as relações jurídicas 

oriundas de serviço de saúde, tem implicado, na visão de alguns 

doutrinadores, uma postura de substituição de atividades entre os poderes, 

pois que o Poder Judiciário estaria se afi gurando muito mais com uma 

faceta de promotor deste direito do que como poder fi scalizador do Poder 

Executivo, a quem incumbe, efetivamente, o fomento desta atividade, em 

ferimento até mesmo ao sistema de freios e contrapesos (teoria do checks 

and balances).

Inobstante estas considerações, o que não escapa dos olhos é que as 

estruturas administrativas de resolução dos problemas afetos a estes casos 

tem se revelado inócuas à solução destas questões, e o Poder Judiciário 

representa, em última análise, o único meio de promoção deste direito de 

forma efetiva e rápida, posto que estas demandas apresentam o aspecto, 

sempre e sempre, de urgência.

Disto quero fazer entender que, malgrado o ato de negativa de 

credenciamento possa parecer daqueles que somente digam respeito ao 

credenciado e à cooperativa demandada, sempre que estes atos perpassem 

as cortinas da relação estabelecida unicamente entre eles, e tragam 

prejuízos efetivos aos usuários do plano de saúde, a ingerência de controle 

do Poder Judiciário não pode ser negada e nem tida como feridora de 

questões interna corporis.

O ato em si considerado é interna corporis, porquanto a negativa de 

credenciamento decorre do estabelecimento de regras relativas à relação 

jurídica estabelecida unicamente entre a cooperativa e o seu cooperado, tendo 

em vista as normas estabelecidas no estatuto social da pessoa jurídica. No 

entanto, os efeitos do ato não se limitam à conjuntura meramente estatutária, 

de revés, se espraiam para fora desta relação jurídica e vão atingir de forma 

direta o consumidor dos serviços prestados pelo cooperado, este que, no fi m 

de tudo, é o destinatário de todo o serviço prestado e mesmo o mote de todo o 

sistema de saúde. Decorre, daí, a legitimação de ingerência do Poder Judiciário 

na regulação das atividades e políticas da cooperativa.

Nesta esfera de atuação, cabe ao Magistrado realizar atividade integrativa 

e interpretativa de regras que são, sim, essencialmente particulares e que, à 

primeira vista, não poderiam ter poder sufi ciente para ferir direito que não 

aqueles restritos às próprias partes envolvidas, mas que, numa escala de 

efeito refl exo, atingem a esfera jurídica de terceiros. Assim se pensando, 

não se poderia simplesmente entender judicioso que uma norma de índole 

estatutária pudesse achanar um direito constitucional, resultado, não de 

um acordo restrito a uma categoria profi ssional para a formação de um 

estatuto, mas consequência de um processo secular de sedimentação 

das aspirações da sociedade brasileira, vertida em direito fundamental de 

ordem social.
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No caso que se discute, a negativa se deu para o credenciamento de 

aparelho de exame de densitometria óssea e mamografi a digital.

A se considerar que a mulher, ao longo de sua existência, pelas próprias 

características fi siológicas e sociais, propende a desenvolver problemas 

relacionados a patologias de mama e ósseas, poder-se-ia considerar 

propositada a negativa referida. Se fi zermos um raciocínio raso e apegado, 

sim, pois que há previsão expressa no art. 4º, § 7º do Estatuto da demandada 

que impede que sejam credenciados aparelhos que não sejam manuseados 

diretamente pelos médicos credenciados. No caso dos autos, pela especialidade 

dos médicos do corpo da demandante, estes, efetivamente, não poderiam, 

mesmo, operar tais sistemas.

Nada obstante isto, a negativa fere, a não mais poder, o direito de acesso 

à saúde e, por que não, o da livre iniciativa, princípios alçados à esfera 

constitucional.

O princípio da livre iniciativa é fundamento da ordem econômica e confere 

à iniciativa privada o fomento à circulação e produção de bens e serviços. Daí 

que negar o credenciamento de aparelhos pelo simples fato de que os médicos 

credenciados não estão habilitados a operá-los, quando poderiam contratar 

terceiro para fazê-lo, é limitar e prejudicar, de forma arbitrária, a atividade 

econômica a que se entrega a demandante, atos estes combatidos pelo art. 20, 

I, da Lei n. 8.884/1994.

Mas não é só. Para além de malferir o princípio da livre iniciativa, não se 

pode esquecer que a atitude de negar o credenciamento pretendido restringe 

o próprio acesso à saúde. Parece pouco palpável esta afi rmação, mas não é. 

É que, ao se dirigir à demandada, encontram os pacientes o atendimento 

médico necessário para determinar quais as práticas que sejam necessárias, 

no caso, para a busca do diagnóstico e tratamento de seus males. Nesta 

atividade, por vezes, é necessária a busca de diagnósticos mais precisos, os 

quais se alcançarão com a utilização dos aparelhos dos quais aqui se fala.

Com a negativa de credenciamento, então, tem o paciente que se 

dirigir a outro local para a realização do exame, quando poderia centralizar 

diagnóstico e tratamento em um só local. Essa sectarização anda na 

contramão da promoção e recuperação da saúde.

Isto em mente, uma negativa que tem feição apenas interna corporis, 

acaba por restringir o próprio acesso à saúde, o que deve ser afastado pelo 

Poder Judiciário que, no fi m de tudo, acaba por promover, pela força, a 

responsabilidade social que a própria demandada propala como um de 

seus motes:

“A Unimed do Brasil lançou sua Política Nacional de Responsabilidade 

Social no ano de 2001, com a missão de disseminar a Responsabilidade 

Social e incentivar as cooperativas a implementá-la em sua gestão, 
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fortalecendo os princípios do cooperativismo e a construção de uma 

sociedade mais justa e sustentável” (http://www.unimed.com.br/pct/index.

jsp-cd_canal=49146&cd_secao=49107 17.04.2009, às 13:52)

Justificar a demandada a existência de outros estabelecimentos 

credenciados para a realização dos exames, a fi m de justifi car a negativa de 

credenciamento, é um raciocínio raso e totalmente desprovido de judiciosidade. 

É marcar por baixo um direito garantido constitucionalmente. É preciso 

pensar a saúde em outro patamar: não se trata de comodidade, centralizar-

se diagnóstico e tratamento na clínica demandante, trata-se de promoção e 

recuperação da saúde de forma efi caz. Assim, quanto mais estabelecimentos 

houver, com capacidade para fazê-lo, mais sucesso se alcançará e, mais 

importante, a demandada nada perderá com isto, do contrário, potencializará 

seus tão sonhados lucros.

Como a demandante vai operacionalizar este atendimento - se contratando 

profi ssional capacitado, ou capacitando seus profi ssionais - é problema que 

refoge da alçada da demandada, posto que não tem potencial de atingir a sua 

esfera jurídica.

Aliás, é uma prática nitidamente monopolista esta de impedir que um 

médico não credenciado seja empregado de pessoa jurídica prestadora de 

serviços médicos credenciada à demandada, conforme pretende fazer ela crer, 

trazendo à tona o art. 14, § 4º do seu Estatuto, que impõe a pena de exclusão 

dos quadros quem a isto desobedecer.

A demandada alega que tal prática viria a encarecer o valor fi nal do serviço 

e ainda fere o princípio do cooperativismo, que resiste à idéia de intermediação 

de serviços. Trata-se, isto sim, de tentativa disfarçada de dominação do 

mercado, porquanto obriga a realização dos exames somente por quem é 

credenciado à demandada: uma ignomínia.

Verdade seja, as práticas da demandada se prestam muito mais do 

que fomentar qualidade do serviço, vantagens ao consumidor, segurança 

contratual e bons preços praticados, a busca desenfreada pelo lucro 

predatório em detrimento do fi m da sua própria existência, o que seja, a 

promoção e recuperação da saúde. Na nova ordem jurídica vigente, com 

maior peso a partir da promulgação da Constituição de 1988, não se pode 

pensar que o poder econômico possa sobrepujar limites que desrespeitem 

uma escala paralela entre capital utilizado para fomento de sua atividade e 

os lucros advindos desta mesma atividade.

É de se advertir, o lucro não é pernicioso! Antes ele sedimenta e é o 

móvel de toda e qualquer atividade mercantil; mas ele deve ser obtido com 

a satisfação da justa expectativa daqueles que estão na outra ponta da 

relação jurídica, ou haverá fatalmente ferimento desta nova ordem jurídica 

e política.
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Neste contexto, desimporta mesmo que a demandante já soubesse, 

de antemão à aquisição dos aparelhos, que estavam suspensos os 

credenciamentos, por ato do Conselho de Administração. Esta especial situação 

em nada aproveita à demandada, porque tal fato não tem o condão de afastar 

o direito do consumidor de ter acesso à promoção e recuperação de sua saúde.

É bem verdade, e na esteira do que advertiu a demandada, que ela não está 

obrigada pela lei a conceder o credenciamento para a demandante, fi cando a 

decisão à sua esfera de conveniência e oportunidade.

No entanto, o suporte fático da demanda - admitido pela demandada 

- demonstra que a negativa se deu com base em argumentos inaceitáveis. 

Daí que a decisão se prende não a apreciar se a demandada está obrigada 

ao credenciamento, mas, sim, se a negativa de credenciamento foi 

justa, ou não. Se ela motivou a negativa em determinados argumentos, 

superados estes entraves, por meio desta decisão, então, à obviedade, o 

credenciamento é de rigor.

Também não é causa a determinar a negativa o fato de os aparelhos 

estarem sem certifi cação de qualidade, pois que esta questão diz mais respeito 

à demandante para com os consumidores, não implicando qualquer ofensa à 

esfera jurídica da demandada.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo erigido à categoria de 

norma constitucional de índole fundamental. Como direito fundamental 

que é, ele imprime vinculação aos poderes públicos, aos particulares e à 

esfera administrativa, criando standards para as atividades referentes a este 

direito nestes segmentos sociais. Daí que toda e qualquer ação, decisão ou 

regramento que se dê em relação a à saúde, há que observar esta realidade 

inafastável.

Daí que tomo como matriz para esta decisão também este aspecto 

especial, para fomentar a certeza de que a negativa de credenciamento 

feriu, por vias transversas, um direito fundamental de acesso à saúde (fl s. 

454-459).

Por essas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe. (...)

Conforme delineado no acórdão recorrido, não há controvérsia de que 

a negativa de credenciamento dos aparelhos da Clínica, ora recorrida, foi 

fundamentada em decisão do Conselho de Administração da cooperativa 

recorrente, comunicada em Assembléia Geral, sem recurso pelos interessados.

A suspensão do credenciamento dizia respeito a todos os novos 

equipamentos, em caráter geral, tendo em vista o expressivo valor pago para 

a utilização das máquinas (não envolvendo honorários médicos), o elevado 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (248): 415-575, outubro/dezembro 2017 509

número de credenciamentos que vinham sendo solicitados e a “difi culdade para 

negar solicitações para cooperados”.

Também se colhe do acórdão recorrido que a autora comprou os 

equipamentos já ciente da suspensão do credenciamento de novos equipamentos 

pela cooperativa.

Tratou-se, portanto, de ato interno de administração da cooperativa, o qual 

vincula a todos os associados, anterior à decisão de compra dos equipamentos 

pela Clínica autora.

De acordo com a Lei n. 5.764/1971, a admissão nas cooperativas é livre a 

todos aqueles que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde 

que adiram ao estatuto social desta, preencham os propósitos sociais, e que se 

submetam às decisões do órgão supremo da sociedade, qual seja, a assembleia 

geral dos associados, nos termos dos arts. 29 e 38 da referida lei, que assim 

dispõem, verbis:

Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os 

serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e 

preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no 

artigo 4º, item I, desta Lei. (...)

Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, 

dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios 

relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao 

desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que 

ausentes ou discordantes.

Estabelecer a relação por meio de sociedade cooperativa signifi ca, portanto, 

aderir ao Estatuto Social, bem como respeitar os direitos e obrigações daí 

decorrentes e as decisões pautadas no órgão máximo da cooperativa, mesmo que 

contrários à interesses próprios, mas que representem a vontade da sociedade.

Digno de nota, ainda, que não consta tenha ocorrido eventual 

irregularidade, vício ou nulidade na deliberação que suspendeu o credenciamento 

de novos equipamentos, em caráter geral, e nem tão pouco na negativa posterior 

de credenciamento dos aparelhos de mamografi a e de densitometria óssea 

adquiridos pela Clínica.

Sob esse panorama, o Conselho de Administração, com a possibilidade 

de recurso para a Assembleia Geral dos associados, tem poderes para decidir os 

negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao 
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desenvolvimento e defesa desta, observado os limites legais e estatutários, com a 

vinculação de suas deliberações a todos, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

Recurso especial. Ação declaratória c/c anulatória e obrigação de fazer. 

Cooperativa médica. Assembleias gerais e previsões estatutárias. Rateio de 

prejuízos. Critério igualitário ou proporcional à fruição dos serviços.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-

se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos 

apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, 

e não proporcional aos serviços por eles usufruídos.

3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais 

que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma 

principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação 

econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua 

respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição 

de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição 

patrimonial do capital da sociedade.

4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a 

organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à 

associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 5.764/1971, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir 

os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes 

ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda 

que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e 

estatutários.

5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971, 

o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto 

social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a 

proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma.

6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária 

dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias 

então vigentes e/ou às disposições da Lei n. 5.764/1971, que prevê no seu art. 89, 

o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.303.150/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 

8.3.2013)

Recurso especial. Unimed. Médico cooperado. Cláusula de exclusividade. 

Validade.
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1. “O cooperado que adere a uma cooperativa médica submete-se ao seu estatuto, 

podendo atuar livremente no atendimento de pacientes que o procurem, mas vedada 

a vinculação a outra congênere, conforme disposição estatutária”. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.

(REsp 431.106/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 

14.2.2005) (grifos nossos)

Além disso, registro que a Segunda Seção desta Corte, quando do 

julgamento do Confl ito de Competência n. 69.298/RJ, em que fi cou defi nida a 

competência da justiça comum para julgar ação ajuizada por médica cooperada 

em face da cooperativa Unimed, na qual alegava ter sido preterida em processo 

seletivo de plantonistas que prestariam serviço em hospital, estabeleceu que 

a questão interna corporis deve ser decidida nos termos do Estatuto Social da 

cooperativa, em conjunto com as deliberações tomadas em assembleia pelos 

respectivos membros. Confi ra a ementa do precedente:

Processo Civil. Confl ito de competência. Juízo Cível e Justiça do Trabalho. Ação 

proposta por médica participante da cooperativa Unimed, em face da sociedade, 

alegando ter sido preterida em processo seletivo de plantonistas que prestariam 

serviço em hospital. Matéria cível e societária. Competência da Justiça Comum.

- Apurar se a sociedade cooperativa agiu em desacordo com os princípios 

contidos em seu contrato social, ou que seus representantes atuaram 

irregularmente ao preterir médica cooperativada em processo seletivo para a 

prestação de serviços de pronto-socorro, é matéria cível e societária, não havendo 

motivos para que seja decidida pela Justiça do Trabalho.

- A relação jurídica entre os participantes de uma cooperativa a respectiva 

sociedade, não consubstancia relação de trabalho para os fi ns do art. 114, inc. 

I, da EC n. 45/04, uma vez que a atuação dos profi ssionais se dá em regime de 

colaboração, devendo ser moldada à vontade da maioria. Não há, portanto, 

subordinação.

Confl ito conhecido e fi xada a competência do juízo cível, ora suscitado.

(CC 69.298/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ de 16.8.2007)

Transcrevo, ainda, por oportuno trechos do voto condutor do referido 

julgado:

(...)

Em que pese o fato de já existir, por ocasião do desentendimento que deu 

origem a esta ação, uma relação jurídica entre a autora, médica cooperativada, 

e a cooperativa de médicos Unimed, não se trata de uma relação de trabalho. 
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A relação estabelecida entre a autora e a ré é muito mais ampla que isto. O 

art. 3º da Lei n. 5.764/1975 estabelece 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”. Assim, o que existe entre os médicos e a cooperativa é 

uma relação de colaboração, na qual todos empreendem seus esforços em prol 

do desenvolvimento da sociedade e do incremento de trabalho para cada um de 

seus membros.

Defi nir quais médicos trabalharão prestando atendimento em um ou em outro 

hospital é questão interna corporis, que deve ser decidida nos termos do contrato 

social da cooperativa, em conjunto com as deliberações tomadas em assembléia 

pelos respectivos membros. Disso decorre que o julgamento de uma controvérsia 

ligada a eventual lesão decorrente de uma deliberação tomada pela maioria, ou 

mesmo à inexecução de uma decisão dos associados, é questão de direito civil e 

societário, para a qual não é competente a justiça trabalhista.

(...) (grifo nosso)

Além do obstáculo ao credenciamento de novos equipamentos - vedação 

dirigida em caráter geral às solicitações de quaisquer cooperados - outros dois 

motivos foram apontados especificamente para o indeferimento do pleito 

da Clínica recorrida, a saber, a circunstância de não ter em seu quadro social 

médico cooperado credenciado para utilizar as máquinas, tendo que contratar 

profi ssional não cooperado para tal fi m, e falta de certifi cação de qualidade dos 

aparelhos.

A corroborar a licitude da negativa de credenciamento, observados os 

parâmetros legais e estatutários, ressalto que o § 7º do art. 4º do Estatuto Social 

da Unimed Litoral veda expressamente a cooperação de pessoas jurídicas que 

praticam e/ou contenham em seu contrato social, como objeto, atividades não 

médicas, tais como, serviços de análises clínicas, fi sioterapias e outras, que 

não estão diretamente relacionadas a sua execução pelo médico cooperado, 

na especialidade ou área de atuação para a qual foi aprovado para atuar na 

cooperativa.

Nesse contexto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu que os 

sócios da recorrida não possuem habilitação para realizar laudos de exames 

relacionados à especialidade referentes aos aparelhos cujo credenciamento se 

pretende, conforme o seguinte trecho (fl . 593):

(...) Se fizermos um raciocínio raso e apegado, sim, pois que há previsão 

expressa no art. 4º, § 7º do Estatuto da demandada que impede que sejam 
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credenciados aparelhos que não sejam manuseados diretamente pelos médicos 

credenciados. No caso dos autos, pela especialidade dos médicos do corpo da 

demandante, estes, efetivamente, não poderiam, mesmo, operar tais sistemas. (...)

Sendo assim, admitir o credenciamento de aparelhos que não poderiam ser 

manuseados pelo médicos credenciados sócios da cooperada, na especialidade ou 

área de atuação para a qual atuam na cooperativa, confi gura situação contrária à 

disposição estatutária.

Ademais, registro que o § 2º do art. 14 do Estatuto dispõe que será 

excluído o cooperado pessoa jurídica que possua médico como sendo seu 

empregado, ou venha a celebrar contrato com médicos prestadores de serviços 

que não sejam cooperados e sócios da pessoa jurídica cooperada. Confi ra-se:

Art. 14. (...)

§ 2º. Será também excluído o Cooperado Pessoa Jurídica que possua médico 

como sendo seu empregado, ou que venha a firmar contrato com médicos 

prestadores de serviços, e que não sejam Cooperados e sócios da Pessoa Jurídica 

Cooperada.

A restrição contida no Estatuto obedece à lógica de que a Cooperativa 

visa a prestar serviços exclusivamente aos médicos a ela associados e às pessoas 

jurídicas compostas apenas pelos associados, não cabendo a utilização da 

Cooperativa por pessoas jurídicas que empreguem médicos, ou intermedeiam a 

prestação de serviços de médicos não associados, o que, naturalmente, oneraria 

os custos da Cooperativa, em proveito de empresas médicas.

As Cooperativas não são destinadas ao lucro, mas, por exercerem atividade 

econômica, têm resultado fi nanceiro ao cabo de cada exercício, positivo ou 

negativo. Se positivo, o proveito será distribuído entre os associados, e não 

acumulado pela pessoa jurídica. Se negativo, o prejuízo será pelos associados 

composto. Seus sócios recebem remuneração pelos serviços prestados por 

intermédio da Cooperativa.

A decisão de suspensão do credenciamento de novos equipamentos, 

tornada pública em Assembléia, antes da data de compra dos aparelhos pela 

autora/recorrida, aplicava-se a todos os cooperados e teve por escopo a saúde 

fi nanceira da Cooperativa, considerando as circunstâncias locais da prestação de 

serviço avaliadas pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

Dessa forma, entendo que o ato interna corporis, na presente hipótese, 

que diz respeito à relação jurídica entre a clínica cooperada e à cooperativa 
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demandada, não é de ser anulado, uma vez que foram observadas as normas 

legais e estatutárias.

A assertiva das instâncias ordinárias de que a suspensão do credenciamento 

de novos equipamentos traria prejuízo aos usuários do plano de saúde não se 

sustenta.

Com efeito, caberia a alegação e comprovação de tais prejuízos aos 

consumidores usuários ou à agência reguladora e não à empresa privada autora, 

interessada em intermediar a prestação de serviços de médicos não cooperados 

por ela contratados para operar os equipamentos e emitir os laudos respectivos.

Destaco que, diferentemente da relação jurídica estabelecida entre o 

cooperado e a cooperativa, regida pela Lei n. 5.764/1971, a relação jurídica 

existente entre o cliente e a operadora do plano de saúde submete-se às normas 

do direito do consumidor. A propósito, confi ra-se:

Processo Civil e Direito do Consumidor. Plano de saúde. Sociedades 

cooperativas Unimed. Legitimidade passiva ad causam.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade 

refl etem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na 

publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços 

se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no 

consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação 

mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação 

em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a 

independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse 

sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, 

por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 

5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de 

sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; 

por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia 

de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que 

não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os 

diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo 

grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda 

que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara 

ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na 

cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de 
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serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por 

qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1.377.899/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 

11.2.2015)

Nesse contexto, a entidade cooperativa pode ser responsabilizada pela má-

prestação do serviço fornecido ao benefi ciário do plano de saúde, considerado 

consumidor hipossuficiente, conforme o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insufi cientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nas palavras de Bruno Miragem “Todavia, especialmente como é o caso 

das cooperativas de prestação de serviços médicos, os atos cooperativos se 

operam entre os médicos cooperativados, que por outro lado desenvolvem 

prestação pessoal de serviços aos pacientes, com os quais se estabelece uma 

relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste 

caso, inclusive, distinta pode ser a solução, em matéria de responsabilidade por 

danos decorrentes da má-prestação de serviços por estes profi ssionais, uma vez 

que se sabe que a responsabilidade subjetiva que se reconhece ao profi ssional 

liberal (art. 14, § 4º, do CDC), não se estenderá a cooperativa ou outra pessoa 

jurídica a qual este esteja vinculado, cuja responsabilidade será objetiva (art. 14, 

caput, do CDC)”. (“Proteção da confi ança do consumidor e responsabilidade de 

cooperativas médicas que operam com a mesma marca”, publicado na Revista 

de Direito do Consumidor, Ano 21, vol. 83, jul-set/2012, p. 340).

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

Agravo regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Erro médico. 

Quadro de algia crônica. Perda parcial e permanente dos movimentos de uma 

das pernas da paciente. Responsabilidade civil subjetiva do médico reconhecida 

na origem. Juros de mora. Responsabilidade contratual. Contagem a partir da 

citação. Indenização. Observância dos parâmetros desta Corte. Decisão agravada 

mantida.

1. Reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva do médico e objetiva da 

Cooperativa e do Hospital, com apoio na prova produzida dos autos.
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2. O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data 

da citação, nos termos do art. 405 do CCB.

3. A relação entre o profi ssional liberal (fornecedor de serviços) e o seu cliente 

(consumidor) nasce, em regra, de um contrato de prestação de serviços, tendo, 

por isso, a sua responsabilidade natureza predominantemente contratual.

4. Inviável a esta Corte revisar o valor da pensão fi xado na origem, providência 

que não dispensaria o revolvimento do contexto fático probatório.

5. Não se mostra irrisório o valor das indenizações arbitrado pelos julgadores 

em R$ 200.000,00, pelos danos morais, e R$ 100.000,00, pelo dano estético. 

Impossibilidade de revisão em face do enunciado 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.537.273/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe de 1º.12.2015) (grifo nosso)

Assim, o acórdão recorrido, além de contrariar os dispositivos legais que 

estabelecem a direção da Cooperativa segundo seus Estatutos e órgãos de 

deliberação, ordenando o credenciamento compulsório dos equipamentos 

adquiridos pela autora, procedeu ainda de forma mais grave ao não observar 

que a Cooperativa, à sua revelia, poderá ser responsabilizada por eventual 

dano causado a consumidor atendido por médico não cooperado, com o uso 

de aparelhos sem certifi cação de qualidade. Reproduzo, no ponto, o acórdão 

recorrido:

Também não é causa a determinar a negativa o fato de os aparelhos estarem 

sem certificação de qualidade, pois que esta questão diz mais respeito à 

demandante para com os consumidores, não implicando qualquer ofensa à esfera 

jurídica da demandada.

Ora, como visto acima, em se tratando de serviços prestados pela autora 

- empresa cooperada - ao consumidor seria possível ajuizar ação contra a 

Cooperativa, em caso de dano sofrido pelo atendimento feito por médico 

contratado da autora, não credenciado pela Unimed, com o uso de máquina 

credenciada por força de ordem judicial, sem a devida certifi cação de qualidade.

Dessa forma, se se impõe legalmente responsabilidade à Cooperativa pelos 

defeitos dos serviços prestados por seus cooperados, não se lhe pode exigir o 

credenciamento de serviços prestados por médicos não credenciados - apenas 

porque intermediados por clínica credenciada - e, mais grave ainda, com o 

uso de equipamentos sem certifi cação de qualidade, credenciados por força de 

ordem judicial.
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Ressalto, por outro lado, que a negativa de credenciamento dos aparelhos 

da autora, com base em deliberação do órgão competente, de acordo com o 

Estatuto Social da Cooperativa, não pode ser interpretada como ofensa à livre 

iniciativa ou à livre concorrência da recorrida. Isso porque o referido ato não 

limita a atividade econômica da clínica cooperada, tampouco a impede de 

prestar os seus serviços aos consumidores em geral.

Anoto, outrossim, que a adesão à cooperativa é voluntária, nos termos 

do art. 4º, I, da Lei n. 5.764/1971, bem como a retirada/demissão ocorre 

unicamente a pedido do cooperado/associado, conforme disciplina o art. 32 da 

mesma lei.

Além disso, ouso divergir do eminente relator, quando afi rma ser evidente 

o comportamento contraditório do órgão administrativo da cooperativa, em 

razão do envio de correspondência noticiando a ocorrência de intercâmbio 

negativo, após a decisão divulgada em assembleia geral extraordinária, onde 

fi cou determinada a suspensão de qualquer tipo de credenciamento de novos 

equipamentos e/ou de novos serviços.

Penso que tal conduta não corresponde à categoria de abuso do direito 

consubstanciada na expressão nemo potest venire contra factum proprium, na 

medida em que, ao relatar as perdas decorrentes do intercâmbio negativo, a 

cooperativa propõe a todos os cooperados que seja debatida a referida situação 

na busca de possíveis soluções em assembleia geral extraordinária, sem, contudo, 

criar nenhuma expectativa de que seriam absorvidas todas as iniciativas 

voltadas à superação do referido intercâmbio. Cito trechos da correspondência 

encaminhada aos cooperados (fl . 56):

(...)

- Intercâmbio negativo é o atendimento realizado por médico de outras 

Unimeds aos nossos clientes. Portanto, quanto maior, pior. Para a Cooperativa é 

pior pois saem divisas de nossa empresa.

(...)

Perdemos na verdade, quase R$ 7.300.000, e não R$ 1.903.746,00, já que nós da 

Unimed Litoral (242) pagamos R$ 7.300.000 às outras Unimeds.

Mantida esta situação a perda será de R$ 15.000.000 ao fi nal deste ano. O que 

faremos? Passaremos o chapéu?

Venha debater na Assembleia Geral Extraordinária do dia 24.10.2007. (grifo 

nosso)
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Ademais, observo que o ato de negar o credenciamento dos aparelhos não 

restringe o acesso à saúde.

O direito à saúde está previsto no art. 196 da Constituição Federal como 

um “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.

Além dos serviços de saúde a que todos têm direito constitucionalmente 

garantido (art. 196 da Constituição Federal), o Estado permite a participação da 

iniciativa privada na assistência à saúde.

É o que ensina a doutrina de Leonardo Vizeu Figueiredo:

(...)

Isso porque, se por um lado a assistência à saúde é um dever do Estado, por 

outro, o Poder Público admite que as ações e serviços de saúde sejam prestados 

pela iniciativa privada. É o que se depreende do art. 199, caput, segundo o qual 

a exploração dos serviços de saúde é livre à iniciativa privada. Assim, fora os 

serviços de saúde prestados pelo SUS, a Carta Constitucional admite que pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado (hospitais, clínicas, operadoras de planos de 

saúde) prestem esses serviços mediante uma contraprestação dos benefi ciários. 

(...)

Essa assistência à saúde exercida por entidades privadas, financiada 

diretamente pelo beneficiário, caracteriza o setor chamado de saúde 

suplementar.

(Curso de Direito de Saúde Suplementar, Manual Jurídico de Planos e Seguros 

de Saúde, MP Editora - São Paulo, 2006, p. 119)

Considerando que a assistência à saúde pode ser prestada tanto pelo 

ente público como pelo ente privado, o ato de negar o credenciamento de 

equipamentos da clínica cooperada não difi culta ou restringe o direito à saúde, 

uma vez que o benefi ciário pode procurar outros estabelecimentos particulares 

ou públicos que sejam habilitados para a realização de tais exames.

Entendo, portanto, que é lícita a recusa da Unimed Litoral em credenciar 

os aparelhos da Clínica recorrida, mormente porque a cooperativa não está 

obrigada por lei a conceder o credenciamento, fi cando tal decisão ao âmbito da 

sua conveniência e oportunidade, independentemente de auferir lucro ou não.
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Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedentes os pedidos constantes da inicial. Invertidos os ônus de 

sucumbência fi xados na sentença.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Temos votos divergentes. A distinção 

fundamental está em que o Relator mantém a possibilidade de intervenção na 

relação contratual, enquanto o voto divergente entende que não deve haver essa 

intervenção. Preserva a liberdade, até para que as partes possam, se quiserem, 

depois contratar novamente.

O voto do Relator, ao contrário, permite que tudo seja discutido, novamente 

debatido pelas partes e, então, vire ação, demanda judicial, outra vez. Traz 

solução inconclusiva. Virá nova ação.

Mas a situação posta, é irreversível. Ou seja, as partes voltando ao status quo 

ante não se entenderão. Começarão nova ação, sobre os mesmos fatos.

Tratando-se de contratação, temos que deixar à liberdade fluir, não 

intervir. A intervenção do Judiciário para mandar duas sociedades empresárias 

contratarem não faz sentido, data venia.

O pedido constante da ação é de intervenção do Judiciário para obrigar 

uma contratação. O pedido da inicial é de clara intervenção do Judiciário 

na contratação. Vamos obrigar alguém a contratar com outro. Duas pessoas 

jurídicas que exploram atividade econômica. Pede-se “a procedência dos pedidos 

para o fi m de confi rmar medida de urgência, bem como reconhecer a obrigação 

da ré no sentido de deferir e manter o credenciamento da equipe da autora.” É 

uma clara pretensão de intervenção do Judiciário para obrigar a contratação. 

Vai-se contratar à força. E aí sim, nunca mais a contratação poderá ser desfeita.

Senhor Presidente, entendo que as hipóteses de intervenção do Judiciário 

para impor contratações entre pessoas jurídicas que exploram atividade 

econômica devem ser muitíssimo restritas. Só excepcionalmente isso poderá 

ocorrer.

Entendo que a ação é improcedente. Estou acompanhando a divergência, 

para dar provimento ao recurso especial, entretanto sem a restituição dos 

valores recebidos por força da antecipação de tutela deferida nesses autos e sem 
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embargo de que as partes possam voltar a contratar, dentro da liberdade que 

têm, se se fi zer interessante para ambas no futuro.

A Ministra Isabel Gallotti dá provimento para julgar improcedentes os 

pedidos. Acompanho a divergência, com a devida vênia.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Louvo o posicionamento contido 

no voto e no aditamento do voto do Ministro Relator, Ministro Luis Felipe 

Salomão, mas, com a devida vênia, não vejo como afastar as considerações 

contidas no voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, adotando também agora as 

ressalvas feitas por Sua Excelência por ocasião dos debates.

Peço vênia ao Ministro Luis Felipe Salomão para acompanhar a 

divergência.

ADITAMENTO AO VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, inicialmente 

cumprimento o Ministro Luis Felipe Salomão pelo seu cuidadoso voto-vista 

regimental e, sobretudo, pela tentativa de encontrar uma solução que favoreça ao 

interesse de ambas as partes.

Reitero, com a maxima venia, o meu entendimento de que não houve 

– e aí estará propriamente o que núcleo remanescente da divergência – esse 

comportamento contraditório da Cooperativa do qual se pudesse extrair que ela 

estaria obrigada a credenciar todos os pedidos de equipamentos formulados por 

seus cooperados. Penso que essa correspondência foi uma conclamação para que 

houvesse um debate, em uma assembléia extraordinária, de quais as providências 

deveriam ser adotadas para resolver essa questão do intercâmbio negativo entre 

Unimeds, que é bastante complexa e envolve os equipamentos, mas também a 

prestação de serviços médicos, envolve toda a discussão da estrutura do Sistema 

Unimed.

Superada essa questão, penso que a procedência parcial do pedido implicaria 

que reconhecêssemos que houve ato ilegal da parte da Cooperativa ao negar o 

credenciamento dos equipamentos. Não verifi co qual seria o fundamento dessa 

ilegalidade, uma vez que é incontroverso que havia deliberação do Conselho de 

Administração. Como bem mostrou o Ministro Luis Felipe Salomão, não era 
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propriamente uma deliberação da assembléia, mas era do órgão competente 

da Cooperativa para tomar esse tipo de deliberação, que era o Conselho de 

Administração, com possibilidade de recurso para a assembléia geral, que 

não houve. Portanto, a norma regente no momento do ajuizamento da ação 

impedia novos credenciamentos, e o alegado pela Cooperativa é que havia 

vários cooperados pedindo credenciamentos e que ela tinha difi culdade de 

negar a um ou a outro, portanto havia uma orientação de que não houvesse 

mais credenciamentos. Penso eu, na linha do meu voto, que isso estava dentro 

da competência, da margem de discrição interna corporis da Cooperativa, e que 

não cabe ao Judiciário interferir na administração e atividade desenvolvida pelas 

cooperativas, até porque elas respondem objetivamente pelos profi ssionais e 

pelos equipamentos credenciados.

Embora não veja, data maxima venia, fundamento para dar pela 

procedência do pedido, concordo inteiramente com as consequências práticas 

que o Ministro Luís Felipe Salomão extrai daquilo que Sua Excelência designa 

como provimento parcial para dar pela procedência parcial.

Com efeito, embora totalmente improcedente, ao meu sentir, o pedido, 

concordo inteiramente com o Ministro Luis Felipe Salomão que não se pode 

pretender a devolução dos valores pagos pelos serviços efetivamente prestados. 

Isso tem amparo em vários princípios jurídicos, especialmente, a vedação ao 

enriquecimento sem causa, e, também tem apoio em vetusta jurisprudência, 

inclusive, do Supremo Tribunal Federal, no tocante, por exemplo, a situação 

de funcionários de fato, funcionários nomeados ilegalmente, mas que, como 

haviam desempenhado a função, não podem ter que devolver salários por 

serviços prestados.

Neste caso, essa antecipação de tutela, quanto aos serviços prestados com 

esses equipamentos credenciados, realmente, foi uma antecipação de tutela 

absolutamente irreversível, não há como se pretender devolução de valores pagos 

por serviços prestados ou mesmo o não pagamento de serviços já prestados com 

o uso desses equipamentos.

E, quanto à segunda consequência prática extraída pelo Ministro Luís 

Felipe Salomão para a procedência parcial do pedido, no sentido de determinar 

que a Cooperativa proceda à nova análise do pedido de credenciamento dos 

equipamentos, à luz das circunstâncias fáticas atuais e das normas estatutárias 

aplicáveis a espécie, não tenho dúvida de que é possível um novo exame, desde 

que novamente apresentado o pedido de credenciamento pelo interessado, 
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com base em novas circunstâncias de fato ou em nova regulamentação da 

cooperativa. Mas isso não é nem necessário que conste, porque todo o ato 

judicial regente de relação jurídica continuada, como é o caso da relação entre a 

cooperativa e seus associados, tem em si uma cláusula rebus sic stantibus, ou seja, 

a sentença como coisa julgada vale só enquanto persistem as condições de fato e 

de direito presentes quando do julgamento da causa.

Portanto, se há alteração estatutária da cooperativa, ou alteração na 

composição societária da autora para incluir médicos cooperados habilitados 

para operar o equipamento, ou qualquer outro fundamento diferente da 

época, nada impede que ela reformule esse pedido perante a Cooperativa, 

independentemente de ressalvarmos ou não isso, nesse acórdão. A qualquer 

momento a autora pode se dirigir à Cooperativa e pedir que ela analise esse 

novo pedido de credenciamento.

Portanto, embora mantenha a divergência parcial, porque julgo 

improcedente o pedido, deixo assentado no meu voto essas duas consequências 

lembradas pelo Ministro Luis Felipe Salomão: que não pode haver devolução 

de valores por serviços prestados e que a autora pode, a qualquer momento, 

dirigir-se à Cooperativa e pedir que ela reavalie à luz dos fatos e das normas 

vigentes, no momento em que for reformulado o pedido, o credenciamento 

desses equipamentos.

RECURSO ESPECIAL N. 1.337.420-RS (2012/0162113-5)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: A C J C (menor)

Repr. por: S J M e outros

Advogado: Sebastião Ventura Pereira da Paixão Júnior e outro(s) - 

   RS058450

Recorrido: A C e outros

Advogados: Antônio Carlos Gomes Nunes e outro(s) - RS002913

Luís Fernando Nunes Amaro - RS032669

Fernando Bisso Castilhos e outro(s) - RS086234
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EMENTA

Recurso especial. Direito Civil. Ação de anulação de adoção. 

Ilegitimidade ativa. Sucessão. Casamento e união estável. Regimes 

jurídicos diferentes. Arts. 1.790, CC/2002. Inconstitucionalidade 

declarada pelo STF. Equiparação. CF/1988. Nova fase do direito de 

família. Variedade de tipos interpessoais de constituição de família. 

Art. 1.829, CC/2002. Incidência ao casamento e à união estável. 

Marco temporal. Sentença com trânsito em julgado.

1. A diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento 

e da união estável, promovida pelo art. 1.790 do Código Civil de 

2002 é inconstitucional, por violar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, tanto na dimensão do valor intrínseco, quanto na dimensão 

da autonomia. Ao outorgar ao companheiro direitos sucessórios 

distintos daqueles conferidos ao cônjuge pelo artigo 1.829, CC/2002, 

produz-se lesão ao princípio da proporcionalidade como proibição 

de proteção deficiente. Decisão proferida pelo Plenário do STF, 

em julgamento havido em 10.5.2017, nos RE 878.694/MG e RE 

646.721/RS.

2. Na hipótese dos autos, o art. 1.790, III, do CC/2002 foi 

invocado para fundamentar o direito de sucessão afi rmado pelos 

recorridos (irmãos e sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade 

ativa em ação de anulação de adoção. É que, declarada a nulidade da 

adoção, não subsistiria a descendência, pois a fi lha adotiva perderia 

esse título, deixando de ser herdeira, e, diante da inexistência de 

ascendentes, os irmãos e sobrinhos seriam chamados a suceder, em 

posição anterior à companheira sobrevivente.

3. A partir da metade da década de 80, o novo perfi l da sociedade 

se tornou tão evidente, que impôs a realidade à ficção jurídica, 

fazendo-se necessária uma revolução normativa, com reconhecimento 

expresso de outros arranjos familiares, rompendo-se, assim, com uma 

tradição secular de se considerar o casamento, civil ou religioso, com 

exclusividade, o instrumento por excelência vocacionado à formação 

de uma família.

4. Com a Constituição Federal de 1988, uma nova fase do 

direito de família e, consequentemente, do casamento, surgiu, baseada 
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num explícito poliformismo familiar, cujos arranjos multifacetados 

foram reconhecidos como aptos a constituir esse núcleo doméstico 

chamado família, dignos da especial proteção do Estado, antes conferida 

unicamente àquela edifi cada a partir do casamento.

5. Na medida em que a própria Carta Magna abandona a 

fórmula vinculativa da família ao casamento e passa a reconhecer, 

exemplifi cadamente, vários tipos interpessoais aptos à constituição 

da família, emerge, como corolário, que, se os laços que unem seus 

membros são ofi ciais ou afetivos, torna-se secundário o interesse na 

forma pela qual essas famílias são constituídas.

6. Nessa linha, considerando que não há espaço legítimo 

para o estabelecimento de regimes sucessórios distintos entre 

cônjuges e companheiros, a lacuna criada com a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida 

com a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002. 

Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros 

devem seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente 

traçado no art. 1.829 do CC/2002 (RE 878.694/MG, relator Ministro 

Luis Roberto Barroso).

7. A partir do reconhecimento de inconstitucionalidade, as 

regras a serem observadas, postas pelo Supremo Tribunal Federal, 

são as seguintes: a) em primeiro lugar, ressalte-se que, para que o 

estatuto sucessório do casamento valha para a união estável, impõe-

se o respeito à regra de transição prevista no art. 2.041 do CC/2002, 

valendo o regramento desde que a sucessão tenha sido aberta a partir 

de 11 de janeiro de 2003; b) tendo sido aberta a sucessão a partir de 

11 de janeiro de 2003, aplicar-se-ão as normas do 1.829 do CC/2002 

para os casos de união estável, mas aos processos judiciais em que 

ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, 

assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido 

lavrada escritura pública, na data de publicação do julgamento do RE 

n. 878.694/MG; c) aos processos judiciais com sentença transitada 

em julgado, assim como às partilhas extrajudiciais em que tenha sido 

lavrada escritura pública, na data daquela publicação, valerão as regras 

dispostas no art. 1.790 do CC/2002.

8. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

taquigráfi cas, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel 

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e Marco Buzzi votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 21.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. A C e outros, irmãos e sobrinho 

do adotante, ajuizaram ação de anulação de adoção (fl s. 3-19) em face de A 

C J (menor) e outros, sob o fundamento de que a adoção da menor realizada 

por J N C não atendeu às exigências legais, principalmente no que respeita à 

manifestação de vontade legítima do adotante. Afi rmaram que o falecido nunca 

tivera intenção de adotar a infante, destacando que sua capacidade mental estava 

muito reduzida quando do processo de adoção, em virtude de acidente de carro 

sofrido em maio de 2005, que resultou em múltiplas sequelas.

Os autores afi rmaram, ainda, legitimidade ativa para a ação por serem 

irmãos e sobrinhos do falecido J N C, sendo que, anulada a adoção, titularão a 

condição de seus herdeiros, hoje ocupada pela adotada, ré.

Contestando a ação (fl s. 154-201), as rés alegaram, dentre outras questões, 

a ilegitimidade ativa dos autores, visto que, na ordem de vocação hereditária, 

estariam em quarto lugar. Aduziram que, antes dos parentes colaterais (irmãos 

e sobrinhos) do falecido adotante, está a companheira, uma das rés, e que, 

“portanto, não se benefi ciarão do resultado da ação” (fl . 159).

Analisando a preliminar suscitada, a sentença de piso entendeu por acolhe-

la, extinguindo o feito (fl . 300).

Sobreveio apelação (fl s. 305-313), a qual o Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul deu parcial provimento, nos termos do acórdão, cuja 

ementa se reproduz (fl . 361):
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Apelação cível. Ação de anulação de adoção. Extinção do feito por ilegitimidade 

ativa dos colaterais. Reforma da sentença. Parte ativa legítima. Companheira 

sobrevivente. Não afastamento da regra do artigo 1.790, III, do Código Civil.

Apelo parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração pelas rés (fl s. 375-376), foram rejeitados 

(fl s. 378-385).

Sobreveio recurso especial interposto por A C JC (menor), com fulcro no 

artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal de 1988.

Nas razões recursais, a recorrente alega negativa de vigência ao art. 267, VI, 

do Código de Processo Civil de 1973, assim como do art. 1.790, III, do Código 

Civil.

Alega que os recorridos não possuem legitimidade ativa para ação de 

anulação de adoção proposta na origem, nem mesmo interesse processual, 

sequer material, tuteláveis.

Sustenta ser equivocada a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao 

art. 1790, III do CC. Afi rma que o tribunal de origem, “na ânsia de fazer vingar 

sua tese, reduziu o instituto da união estável a uma mera fi gura de decoração, 

rebaixando, inaceitavelmente, o status jurídico da fi gura da companheira. Quando 

a ordem civil caminha para a igualdade e o fi m das amarras do formalismo 

na vida matrimonial, o v. acórdão recorrido pegou a contra-mão da história 

discriminando a companheira como se, de fato, esposa não fosse” (fl . 402).

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fl . 

422-426), ascendendo a esta Corte após o provimento de agravo de instrumento 

(fl . 1.032).

O parecer do Ministério Público Federal (fl s. 1.044-1.046) é pelo não 

provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia dos autos 

consiste em defi nir se os irmãos e sobrinhos são legitimados ativos para a ação 

de anulação de adoção proposta após o falecimento do adotante.

A sentença de piso, na análise da preliminar levantada, entendeu por 

acolhe-la, extinguindo a ação de anulação de adoção (fl . 300). Todavia, no 
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julgamento da apelação, os desembargadores do Tribunal de Justiça gaúcho 

reformaram a decisão singular, considerando os autores legitimados ativos para a 

ação anulatória, baseados nas disposições do art. 1.790, III, do Código Civil de 

2002. Confi ram-se os termos do acórdão:

Trata-se de ação de anulação de adoção ajuizada pelos irmãos e sobrinhos de 

J N, falecido em 2007 sem deixar ascendentes e tendo como descendente apenas a 

apelada A C.

(...)

A r. sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade 

ativa de todos os autores e por ilegitimidade passiva da requerida S, na 

conformidade do inciso VI, do artigo 267, do CPC.

No que diz respeito à apelada S, o Magistrado “a quo” decretou a sua 

ilegitimidade passiva tendo em vista que “(...) a postulação de anulação da adoção 

de A C pelo falecido J N não modifi ca sua condição de genitora de A C e os direitos 

dela decorrentes, porque esta não foi modifi cada pela adoção, permanecendo 

integro o seu vínculo parental, como foi expressamente ressalvado na sentença 

de adoção, (...)”

Quanto aos autores/apelantes, a r. sentença reconhecendo como 

inconstitucional o dispositivo do artigo 1.790, III, do Código Civil, não reconheceu 

os autores como herdeiros sucessíveis na hipótese de anulação da adoção, já 

que tal direito seria da requerida S (companheira), por força do artigo 1.829, 

III do Código Civil, aplicável por analogia eqüitativa, declarando-os parte ativa 

ilegítima.

O apelo deve ser parcialmente provido. No que diz respeito à apelada S, a 

sentença não deve ser reformada. Com efeito tenho que a mesma é parte passiva 

ilegítima já que a anulação da adoção de A C pelo falecido J N não modifi ca sua 

condição de genitora e os direitos dela decorrentes. (...)

No que tange ao pedido de reforma da sentença na parte referente a ilegitimidade 

ativa dos apelantes, o recurso prospera.

Ao contrário do entendimento professado pelo Magistrado “a quo”, sempre entendi 

que o dispositivo constante no artigo 1.790, III, do Código Civil é perfeitamente 

aplicável.

O entendimento constante dos autos é no sentido de que o Código Civil, no 

que diz respeito ao direito sucessório do companheiro ou da companheira, teria 

consubstanciado um retrocesso, que não pode ser aceito, mormente por afrontar 

a Carta Magna, em seu artigo 226, § 3º. Por isso, no entendimento do Magistrado, 

na hipótese de procedência da presente ação, anulação da adoção, a companheira 

S, equiparada à figura da cônjuge sobrevivente (artigo 1.829, III), herdaria a 

totalidade da herança do falecido J N, determinado assim a ilegitimidade ativa 

dos apelantes para o ajuizamento da presente ação.
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Sempre adotei a posição legalista, aplicando o artigo 1.790, III, do Código Civil. A 

sucessão entre companheiros não estava regulada diretamente nas disposições 

do Código Civil de 1916. A legislação especial (Leis 8.971/1994 e 9.728/1996) 

regulava a matéria. O inciso II, do artigo 2º, da Lei n. 8.971/1994 dizia que “na 

falta de descendentes e ascendentes, o (a) companheiro(a) sobrevivente terá 

direito à totalidade da herança.” Importante salientar que mesmo com o advento 

da Lei n. 9.278/1996, o artigo art. 2º da Lei n. 8.971/1994, que regulou o direito 

da companheira à herança de seu falecido companheiro, reconhecida a união 

estável, não havia sido revogado, o que veio acontecer com o novo Código Civil.

Assim, esse era o entendimento, diante da ausência de regulação pelo Código 

Civil de 1916 da questão da sucessão entre companheiros: o companheiro 

sobrevivente, assim como o cônjuge supérstite, afastava da sucessão os colaterais 

e o Estado, tendo direito à totalidade da herança.

Apesar desse entendimento, decorrente da Lei n. 8.971/1994, o novo Código Civil 

deu nova regulamentação à matéria, conforme o artigo 1.790, III.

(...)

Dessa forma, hipoteticamente, não existindo filhos comuns ou mesmo do de 

cujus (nem mesmo a adoção), a demandante, pela norma expressa do artigo 1.790, 

III, do CC, concorreria com os demais parentes sucessíveis - ascendentes e colaterais 

até quarto grau, garantindo-se a ela, o direito a um terço da herança, resguardados, 

diga-se de passagem, à demandante, o direito à meação.

(...)

No que diz respeito à herança, há a participação do companheiro (a), na forma 

estabelecida no artigo 1.790, do Código Civil.

Ainda hipoteticamente, em caso de procedência da ação de anulação de adoção e 

reconhecida a união estável, incide o inciso III do artigo 1.790, do CC, já que a apelada, 

por concorrer com outros parentes sucessíveis, teria direito a um terço da herança.

Apenas pra salientar, reforçando a tese de que a união estável não se equipara 

ao casamento, temos que no caso de casamento, o cônjuge sobrevivente continua 

preferindo os colaterais na herança, herdando a totalidade de bens, na falta 

de descendentes e ascendentes. O companheiro (a) sobrevivente, quando não 

houver descendentes nem ascendentes, não fi ca com a totalidade da herança, 

mas a divide com os colaterais. Esse foi o tratamento diferenciado que o novo 

Código Civil fez entre os institutos familiares do casamento e da união estável.

(...)

Assim, no caso em exame, o apelo, nesse ponto, deve ser parcialmente provido, 

devendo ser reformada a sentença, aplicando-se a norma expressa do artigo 1.790, 

III, do Código Civil.

Consequência disso, os autores seriam em princípio herdeiros por serem parentes 

colaterais do falecido, afastando a companheira - S - que somente herdaria na falta 
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de parentes colaterias (e na hipótese de anulação da adoção). Melhor explicando, na 

hipótese e anulação da adoção, o entendimento a prevalecer é de que os autores 

são herdeiros do falecido em sequência aos direitos sucessórios de A C, que 

desapareceriam se procedente a ação de anulação de adoção.

(...)

Como visto, sendo reconhecidos como herdeiros sucessíveis, na hipótese 

de anulação da adoção, afastando a companheira S, tenho que os mesmos têm 

legitimidade para fi gurar no pólo ativo a demanda.

Isso posto, dou parcial provimento ao apelo para declarar os apelantes parte 

ativa legitima desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos ao 

primeiro grau.

3. Conforme se percebe, a questão apresentada se defi nirá a partir da tão 

debatida aplicabilidade do art. 1.790, III, do diploma material civil de 2002, cuja 

pecha de inconstitucionalidade fora reiteradamente apontada pela doutrina.

Ressalte-se que, especifi camente no que respeita aos incisos III e IV do 

citado artigo, o vício reconhecido pelo juiz sentenciante foi por este relator 

defendido anteriormente, em arguição de inconstitucionalidade apresentada no 

REsp n. 1.135.354/PB, julgado em 3.10.2012. Entretanto, na Corte Especial, 

a ilustrada maioria de seus integrantes entendeu impossível a apreciação da 

discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 1.790, incisos III e IV, do 

CC/2002, naquele caso específi co, por óbice processual, consistente na falta de 

interposição de recurso extraordinário contra fundamento constitucional do 

acórdão recorrido (Súmula n. 126/STJ).

No caso agora examinado, a discussão acerca do art. 1.790 do Código Civil 

foi entregue a esta Corte de forma diferente. O acórdão hostilizado pelo recurso 

enfrentou a questão exclusivamente pela ótica infraconstitucional, conforme se 

depreende dos excertos do próprio decisum.

Com efeito, na hipótese dos autos, o art. 1.790, III do CC/2002 foi 

invocado para fundamentar o direito de sucessão afi rmado pelos recorridos 

(irmãos e sobrinhos do falecido) e consequente legitimidade ativa em ação de 

anulação de adoção.

É que, declarada a nulidade da adoção - se acolhido o pedido dos autores, 

irmãos e sobrinhos do de cujus -, não subsistiria a descendência, pois a fi lha 

adotiva perderia esse título, deixando, consequentemente, de ser herdeira, e, 

diante da inexistência de ascendentes, os irmãos e sobrinhos seriam chamados 

a suceder. Nessa esteira, os autores da anulatória de adoção afi rmaram que, 
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acolhida a demanda, a companheira sobrevivente não ocuparia a posição 

seguinte na ordem de vocação hereditária, nos termos do dispositivo invocado. 

Confi ra-se:

Art. 1.790. A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas 

condições seguintes:

I - se concorrer com fi lhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que 

por lei for atribuída ao fi lho;

II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a 

metade do que couber a cada um daqueles;

III - se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a um terço da 

herança;

IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança.

Como sabido, o regime sucessório da união estável, previsto no Código 

Civil de 2002, é tema instigante e, ao longo dos anos, tem despertado intenso 

debate doutrinário e jurisprudencial. Isso pela alteração perpetrada pelo 

legislador de 2002 na ordem de vocação hereditária prevista na lei pretérita (Lei 

n. 8.971/1994), que criou um sistema, para os companheiros, diverso daquele 

previsto para os cônjuges casados.

De fato, a Lei n. 8.971/1994, parcial e tacitamente revogada pelo Código 

Civil/2002, dispunha, em seu art. 2º:

Art. 2º As pessoas referidas no artigo anterior participarão da sucessão do (a) 

companheiro (a) nas seguintes condições:

I - o (a) companheiro (a) sobrevivente terá direito enquanto não constituir 

nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens do de cujos, se houver fi lhos ou 

comuns;

II - o (a) companheiro (a) sobrevivente terá direito, enquanto não constituir 

nova união, ao usufruto da metade dos bens do de cujos, se não houver fi lhos, 

embora sobrevivam ascendentes;

III - na falta de descendentes e de ascendentes, o (a) companheiro (a) sobrevivente 

terá direito à totalidade da herança.

Promulgado o Código Civil de 2002, este diploma ampliou as hipóteses 

de concorrência do companheiro sobrevivente, determinando que, à falta de 

ascendentes e descendentes do falecido, deverão ser chamados outros parentes 

sucessíveis para participar da herança, aquinhoando estes, inclusive, percentual 

superior ao que tocaria ao convivente supérstite.
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Nos termos do que dispõe o art. 1.790, III, daquele Diploma, quanto 

aos “bens adquiridos onerosamente na constância da união estável”, quando 

o companheiro sobrevivente concorrer com “outros parentes sucessíveis”, terá 

direito a apenas um terço da herança, tocando aos colaterais os outros dois terços 

do mesmo acervo hereditário”, conforme visto.

Assim, os “outros parentes sucessíveis”, afora descendentes e ascendentes 

(incisos I e IV), são mesmo os colaterais até o quarto grau, por força do que 

dispõem os arts. 1.592 e 1.839 daquele código.

Por sua vez, a ordem de vocação hereditária aplicável ao casamento, 

no diploma civil atual, é diversa da desenhada acima, especialmente no que 

concerne aos parentes legitimados a concorrer com o cônjuge sobrevivente, 

conforme se depreende do art. 1.829, verbis:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação 

obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão 

parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Com efeito, segundo a ordem de vocação engendrada pelo Código 

Civil/2002 para o casamento, o cônjuge supérstite concorre apenas com os 

descendentes, na ausência dos quais serão chamados os ascendentes.

Ademais, em frontal diferença de tratamento com a regra para a união 

estável, na ausência de descendentes e ascendentes, o cônjuge recebe a totalidade 

da herança, inclusive os bens particulares.

4. Nessa linha de ideias, parece mesmo que a escancarada dessemelhança 

entre as regras ditadas para o casamento e a união estável não possui razões que 

a justifi que e, portanto, não se sustenta diante da realidade.

Como se sabe, o direito é fato, norma e valor, na clássica teoria 

tridimensional de Miguel Reale, razão pela qual a alteração substancial do fato 

deve necessariamente conduzir a uma releitura do fenômeno jurídico à luz 

dos novos valores. O que se deve ter presente, portanto, é o fato de que viver 

em união estável hoje, depois da Constituição de 88, signifi ca algo totalmente 

diverso do que era em tempos passados.
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De fato, a partir da metade da década de 80, passou a ser impossível 

sustentar o monopólio do casamento para constituição da família ou a 

inferioridade da mulher diante do marido.

O novo perfi l da sociedade se tornou tão evidente e contrastante com 

o ordenamento então vigente, impondo-se a realidade à fi cção jurídica, que 

se fez necessária uma revolução normativa, com reconhecimento expresso de 

outros arranjos familiares, rompendo-se, assim, com uma tradição secular de se 

considerar o casamento, civil ou religioso, com exclusividade, o instrumento por 

excelência vocacionado à formação de uma família.

Seguindo esse rumo, uma nova fase do direito de família e, 

consequentemente, do casamento, surgiu em 1988, baseada num explícito 

poliformismo familiar, cujos arranjos multifacetados foram reconhecidos como 

aptos a constituir esse núcleo doméstico chamado “família”, dignos da “especial 

proteção do Estado”, antes conferida unicamente àquela edifi cada a partir do 

casamento.

Nesse ponto, refiro-me ao art. 226 da Constituição Federal de 1988, 

que, de maneira eloquente, abandona de vez a antiga fórmula que vinculava, 

inexoravelmente, a família ao casamento, consagrada em todos os demais 

diplomas anteriores.

Com efeito, quanto à forma de constituição dessa família, estabeleceu 

a Carta Cidadã, no caput do mencionado dispositivo, que “a família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”, sem ressalvas, sem reservas, sem 

“poréns”.

Na linha desse raciocínio, o comando principal do artigo revelou-se na 

proteção especial, em si, independentemente de formalidades cartorárias ou 

religiosas, fundamentada, a proteção, principalmente, na dignidade da pessoa 

humana, erguida, no texto constituinte, como fundamento da República (art. 1º, 

inciso III).

Daí que, em seus parágrafos, o art. 226 expõe, exemplifi cadamente, esses 

novos arranjos familiares que, de tão evidentes para a realidade social, não 

poderiam ser desconsiderados pela nova Carta, além de destinatários de especial 

proteção estatal, a saber, a união estável e a “comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes” - a chamada “família monoparental”.

Nesse momento, vêm a calhar as palavras do eminente Ministro Carlos 

Ayres Brito, na relatoria da ADPF n. 132/RJ, sobre a interpretação do art. 226 

da CF/1988:
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De toda essa estrutura de linguagem prescritiva (“textos normativos”, diria 

Friedrich Müller), salta à evidência que a parte mais importante é a própria 

cabeça do art. 226, alusiva à instituição da família, pois somente ela - insista-se na 

observação - é que foi contemplada com a referida cláusula da especial proteção 

estatal. Mas família em seu coloquial ou proverbial signifi cado de núcleo doméstico, 

pouco importando se formal ou informalmente constituída (...).

(ADPF 132, Relator (a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 05.05.2011, 

DJe-198 divulg 13.10.2011 public 14.10.2011)

É bem de ver que o casamento, efetivamente, continua importante no 

âmbito constitucional. A verdade é que as disposições sobre ele continuaram 

substancialmente as mesmas no texto original.

A mudança que se percebe é a nova óptica pela qual a família passou a 

ser vista, um novo olhar, um olhar claramente humanizado, cujo foco, antes no 

casamento, voltou-se para a dignidade de seus membros.

Essa mudança foi analisada na mencionada ADPF 132/RJ:

“O casamento é civil e gratuita a celebração”. Dando-se que “o casamento 

religioso tem efeito civil, nos termos da lei” (§§ 1º e 2º). Com o que essa fi gura 

do casamento perante o Juiz, ou religiosamente celebrado com efeito civil, 

comparece como uma das modalidades de constituição da família. Não a única 

forma, como, agora sim, acontecia na Constituição de 1967, literis: “A família é 

constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos” (caput 

do art. 175, já considerada a Emenda Constitucional n. 1, de 1969). É deduzir: 

se na Carta Política vencida, toda a ênfase protetiva era para o casamento, visto 

que ele açambarcava a família como entidade, agora, na Constituição vencedora, 

a ênfase tutelar se desloca para a instituição da família mesma. Família que 

pode prosseguir, se houver descendentes ou então agregados, com a eventual 

dissolução do casamento (vai-se o casamento, fi ca a família). Um liame já não 

umbilical como o que prevalecia na velha ordem constitucional, sobre a qual foi 

jogada, em hora mais que ansiada, a última pá de cal.

E é diante desses fatos, dessas transformações, que não se mostra 

consentâneo com a nova ordem constitucional diferenças desarrazoadas de 

tratamento entre os institutos relacionados à família, tendo em vista o fato de a 

Carta de 1988 ter colocado todos esses novos arranjos sob o mesmo manto da 

“especial proteção”.

Destarte, como afirmado, o cerne da proteção constitucional, antes 

focalizado unicamente no casamento, desloca-se para a família, imediatamente, 

e de maneira mediata para os seus membros, de modo que não há mais como por 
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em dúvida a funcionalização da família para o desenvolvimento da personalidade 

de seus membros, “devendo a comunidade familiar ser preservada (apenas) como 

instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana” (TEPEDINO, Gustavo. 

Temas de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 56) 

Nesse sentido, concluiu Tepedino:

À família, no direito positivo brasileiro, é atribuída proteção especial na 

medida em que a Constituição entrevê o seu importantíssimo papel na 

promoção da dignidade da pessoa humana. Sua tutela privilegiada, entretanto, 

é condicionada ao atendimento desta mesma função. Por isso mesmo, o exame 

da disciplina jurídica das entidades familiares depende da concreta verifi cação do 

entendimento desse pressuposto fi nalístico: merecerá tutela jurídica e especial 

proteção do Estado a entidade familiar que efetivamente promova a dignidade e 

a realização da personalidade de seus componentes.

(TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. p. 395).

Com base nessas ponderações, mostra-se impossível sustentar que a Carta 

Cidadã tenha adotado predileção pela família constituída pelo casamento, 

relegando às uniões estáveis e às famílias monoparentais apenas a qualidade 

de “entidades familiares”, como se as ditas “entidades familiares” fossem algo 

diferente de uma família, traçando, assim, regras sucessórias, que, ao invés de 

protetivas, se mostram injustifi cadamente diferentes.

Como assinalado, à medida que a própria Constituição Federal 

abandona a fórmula vinculativa da família ao casamento e passa a reconhecer, 

exemplifi cadamente, vários tipos interpessoais aptos à constituição de família, 

emerge como corolário que, em alguma medida, torna-se secundário o interesse 

da Carta Cidadã em relação à forma pela qual essas famílias são constituídas em 

seu íntimo, em sua inviolável vida privada, se os laços que unem seus membros 

são ofi ciais ou afetivos.

5. Exatamente na linha desses pensamentos, em julgamento ocorrido em 

maio deste ano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar 

sobre a constitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, posicionou-se pela 

sua dissonância com a atual Carta Política, declarando que “o art. 1.790 do 

mencionado código é inconstitucional, porque viola os princípios constitucionais 

da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na 

modalidade de proibição à proteção defi ciente e da vedação ao retrocesso”.

Os recursos, a partir dos quais se discutiu a questão, foram os RE n. 

878.694/MG (Tema 809 de Repercussão Geral) e o RE n. 646.721/RS (Tema 
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498). O primeiro deles de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, e, o 

segundo, cuja controvérsia dizia respeito, mais especifi camente, à sucessão de 

companheiro homoafetivo, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello.

Extrai-se do judicioso voto proferido pelo eminente Ministro Luís Roberto 

Barroso, que o Código Civil, ao diferenciar o casamento e as uniões estáveis no 

plano sucessório, promoveu um retrocesso e uma inconstitucional hierarquização 

entre as famílias, ao reduzir o nível de proteção estatal conferido aos indivíduos 

somente pelo fato de não estarem casados, violando a igualdade, a dignidade 

da pessoa humana, a proporcionalidade, e contrariando, ademais, a vedação à 

proteção insufi ciente, bem como a proibição ao retrocesso. (Informativo n. 864 

do STF, acórdão pendente de publicação)

Confi ra-se o trecho do voto publicado no Informativo da Corte:

O Supremo Tribunal Federal afi rmou que a Constituição contempla diferentes 

formas de família, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as 

famílias formadas mediante união estável. Portanto, não é legítimo desequiparar, 

para fi ns sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada por 

casamento e a constituída por união estável. Tal hierarquização entre entidades 

familiares mostra-se incompatível com a Constituição. O art. 1.790 do Código Civil 

de 2002, ao revogar as Leis 8.971/1994 e 9.278/1996 e discriminar a companheira 

(ou companheiro), dando-lhe direitos sucessórios inferiores aos conferidos à 

esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição 

à proteção defi ciente e da vedação ao retrocesso.

Nas palavras do eminente relator, a diferenciação de regimes entre 

casamento e união estável somente poderia ser considerada legítima caso não 

resultasse na hierarquização de uma entidade familiar em relação a outra.

Noutras palavras, se baseada em circunstâncias inerentes às peculiaridades 

de cada tipo de entidade familiar, a diferenciação seria possível.

Também, na ADPF n. 132, o Supremo Tribunal Federal já havia afi rmado 

que as diferenças aceitáveis entre união estável e casamento já são antecipadas 

pela própria Constituição, a exemplo da submissão da união estável à prova 

dessa estabilidade, exigência que não é feita para o casamento, ou “quando 

a Constituição cuida da forma de dissolução do casamento civil (divórcio), 

deixando de fazê-lo quanto à união estável (§ 6º do art. 226)”.

Ainda no julgamento do RE n. 878.694/MG, Sua Excelência, o Ministro 

Roberto Barroso, destacou que, após a Constituição de 1988, as leis relativas ao 
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regime sucessório nas uniões estáveis foram progressivamente concretizando 

aquilo que a CF/1988 já sinalizava: cônjuges e companheiros devem receber a 

mesma proteção quanto aos direitos sucessórios, pois, independentemente do 

tipo de entidade familiar, o objetivo estatal da sucessão é garantir ao parceiro 

remanescente meios para que viva uma vida digna.

Com efeito, “o Código trouxe dois regimes sucessórios diversos, um para 

a família constituída pelo matrimônio, outro para a família constituída por 

união estável. Com o CC/2002, o cônjuge foi alçado à categoria de herdeiro 

necessário (art. 1.845), o que não ocorreu – ao menos segundo o texto expresso 

do CC/2002 – com o companheiro”. (RE n. 878.694/MG, Rel. Ministro Luís 

Roberto Barroso, julgado em 10.5.2017)

Dessa forma, caso o Código Civil continue a ser interpretado em sua 

literalidade, um indivíduo jamais poderá excluir seu cônjuge da herança por 

testamento, mas este mesmo indivíduo, caso integre uma união estável, poderá 

dispor de toda a herança, sem que seja obrigado a destinar qualquer parte dela 

para seu companheiro ou companheira.

Nessa linha de ideias, seguiu o ilustre Ministro, externando sua indignação 

com as disposições do art. 1790 do CC, verbis:

49. Como decorrência lógica da inexistência de qualquer hierarquia entre 

as diferentes entidades familiares e do direito a igual proteção legal de todas 

as famílias, é inconstitucional o art. 1.790, do Código Civil, ao prever regimes 

sucessórios distintos para o casamento e para a união estável. Se o legislador civil 

entendeu que o regime previsto no art. 1.829 do CC/2002 é aquele que melhor 

permite ao cônjuge viver sua vida de forma digna após o óbito de seu parceiro, 

não poderia, de forma alguma, estabelecer regime diverso e menos protetivo 

para o companheiro.

(...)

53. Não há que se falar aqui que a diferença de regimes sucessórios decorreria 

da própria autonomia da vontade, já que conferiria aos indivíduos a possibilidade 

de escolher o sistema normativo (casamento ou união estável) que melhor se 

ajusta aos projetos de vida de cada um. O que a dignidade como autonomia 

protege é a possibilidade de opção entre um e outro tipo de entidade familiar, e 

não entre um e outro regime sucessório. Pensar que a autonomia de vontade do 

indivíduo referente à decisão de casar ou não casar se resume à escolha do regime 

sucessório é amesquinhar o instituto e, de forma geral, a ideia de vínculos afetivos e 

de solidariedade. É pensar de forma anacrônica e desprestigiar o valor intrínseco 

da família, restringindo-a a um aspecto meramente patrimonial, como costumava 

ocorrer preteritamente à Constituição de 1988.
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54. Em verdade, a ideia de se prever em lei um regime sucessório impositivo parte 

justamente da concepção de que, independentemente da vontade do indivíduo em 

vida, o Estado deve fazer com que ao menos uma parcela de seu patrimônio seja 

distribuída aos familiares mais próximos no momento de sua morte, de modo a 

garantir meios de sustento para o núcleo familiar. E não faz sentido desproteger o 

companheiro na sucessão legítima apenas porque não optou pelo casamento.

55. Diante do exposto, conclui-se que a diferenciação entre os regimes sucessórios 

do casamento e da união estável promovida pelo art. 1.790 do Código Civil de 

2002 viola o princípio da dignidade da pessoa humana, tanto na dimensão do 

valor intrínseco, quanto na dimensão da autonomia. Além disso, ao outorgar ao 

companheiro direitos sucessórios distintos daqueles conferidos ao cônjuge pelo 

artigo 1.829, o CC/2002 produz lesão ao princípio da proporcionalidade como 

proibição de proteção defi ciente.

(...)

57. Como se viu, o conjunto normativo resultante do art. 1.790 do Código Civil 

veicula uma proteção insufi ciente ao princípio da dignidade da pessoa humana 

em relação aos casais que vivem em união estável. A depender das circunstâncias, 

tal regime jurídico sucessório pode privar o companheiro supérstite dos recursos 

necessários para seguir com sua vida de forma digna. Porém, a deficiência 

da atuação estatal em favor da dignidade humana dos companheiros não é 

justifi cada pela tutela de nenhum outro interesse constitucional contraposto. 

Conforme já analisado, não se pode defender uma preferência constitucional ao 

casamento para justifi car a manutenção da norma do Código Civil menos protetiva 

da união estável em relação ao regime sucessório aplicável. À luz da Constituição de 

1988, não há hierarquia entre as famílias e, por isso, não se pode desigualar o nível de 

proteção estatal a elas conferido.

(...)

63. Fica claro, portanto, que o art. 1.790 do CC/2002 é incompatível com a 

Constituição Federal. Além da afronta à igualdade de hierarquia entre entidades 

familiares, extraída do art. 226 da Carta de 1988, violou outros três princípios 

constitucionais, (i) o da dignidade da pessoa humana, (ii) o da proporcionalidade 

como vedação à proteção defi ciente, e (iii) o da vedação ao retrocesso.

(http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS).

Com base nos fundamentos acima demonstrados, a tese fi nal fi rmada 

pela Corte Suprema, para os devidos fi ns de repercussão geral, foi a de que “no 

sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios 

entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 

estabelecido no artigo 1.829 do CC/2002”.

6. Por oportuno, cumpre registrar que a Terceira Turma deste Tribunal, 

no julgamento do REsp n. 1.332.773/MS, em julho deste ano, adequando-se 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

538

à nova sistemática do regime sucessório da união estável ditada pelo Pretório 

Excelso, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

do Sul, que aceitava critérios distintos de herança.

No caso do julgamento proferido sob a relatoria do eminente Ministro 

Ricardo Villas Boas Cuêva, o tribunal de origem havia deferido pedido de 

habilitação de herdeiros colaterais (irmãos e sobrinhos) do falecido na sucessão 

decorrente de união estável, uma vez que o de cujus não teria deixado pais e não 

teve fi lhos com a companheira.

Concluiu o eminente relator - em tese que, de alguma maneira, assemelha-

se à presente discussão -, que o pleito recursal não encontrava respaldo na 

doutrina e na jurisprudência, destoando o acórdão da razoabilidade à falta de 

justo motivo para o discrímen.

Confi ra-se a ementa do acórdão:

Recurso especial. Civil. Processual Civil. Direito de Família e das Sucessões. 

Distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. Impossibilidade. 

Art. 1.790 do Código Civil de 2002. Inconstitucionalidade. STF. Repercussão 

geral reconhecida. Art. 1.829 do Código Civil de 2002. Princípios da igualdade, 

dignidade humana, proporcionalidade e da razoabilidade. Incidência. Vedação ao 

retrocesso. Aplicabilidade.

1. No sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção de regimes 

sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos 

os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/2002, conforme tese 

estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da 

repercussão geral (Recursos Extraordinários n. 646.721 e 878.694).

2. O tratamento diferenciado acerca da participação na herança do 

companheiro ou cônjuge falecido conferido pelo art. 1.790 do Código Civil/2002 

ofende frontalmente os princípios da igualdade, da dignidade humana, da 

proporcionalidade e da vedação ao retrocesso.

3. Ausência de razoabilidade do discrímen à falta de justo motivo no plano 

sucessório.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.332.773/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 27.06.2017, DJe 1º.08.2017)

7. Voltando ao caso dos autos, conclui-se que são procedentes as razões 

recursais quanto à ilegitimidade ativa dos autores da ação de anulação de 

adoção, porque dita legitimidade fora fundamentada no art. 1790 do CC/2002, 
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cuja aplicabilidade não se sustenta diante da nova ordem instaurada, mormente 

após o julgamento do STF havido em maio deste ano.

Com efeito, tendo sido retirados, do ordenamento jurídico, as disposições 

previstas no art. 1.790 do Código Civil, o companheiro passa a fi gurar ao lado 

do cônjuge na ordem de sucessão legítima (art. 1.829).

Desse modo, concorre com os descendentes, a depender do regime de bens 

adotado, assim como com os ascendentes, aqui, independentemente do regime. 

Na falta de descendentes e de ascendentes, o companheiro receberá a herança 

sozinho, exatamente como previsto para o cônjuge, excluindo os colaterais até o 

quarto grau (irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-avôs e sobrinhos-netos).

Assevere-se, por sua relevância, que, no julgamento do RE n. 878.694/MG, 

o relator declarou: “com o intuito de reduzir a insegurança jurídica, entendo que 

a solução ora alcançada deve ser aplicada apenas aos processos judiciais em que 

ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como 

às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública” 

(STF, Recurso Extraordinário 878.694/MG, Relator Ministro Luís Roberto 

Barroso).

Acontece que, para o caso dos autos, a ponderação feita pelo Ministro 

Roberto Barroso não se opera, pois há ação de anulação de adoção, cuja solução 

sequer foi alcançada.

Na verdade, apenas a título de registro, penso que, havendo sentença ou 

acórdão aplicando o art. 1.790 da codifi cação material, a partir do assentamento 

da tese de sua inconstitucionalidade, esse deve ser revisto em superior instância, 

com a subsunção do art. 1.829 do Código Civil.

Na mesma linha, o entendimento do professor Flávio Tartuce, externado 

em artigo publicado logo após o julgamento da matéria pela Excelsa Corte. 

(http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/STF+encerra+o+julgamento+sobre

+a+inconstitucionalidade+do+art+1790+do)

8. Nesse passo, também apenas como registro, penso interessante a 

delimitação, no tempo, das regras postas pelo Supremo Tribunal Federal, com 

o julgamento do RE n. 878.694/MG, considerando-se o mandamento de 

transição eleito com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1.790 do 

CC/2002.

Destarte, no julgamento do recurso, o Ministro Roberto Barroso, no 

desfecho de seu voto, esclareceu o que se segue:
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68. Por fi m, é importante observar que o tema possui enorme repercussão na 

sociedade, em virtude da multiplicidade de sucessões de companheiros ocorridas 

desde o advento do CC/2002. Assim, levando-se em consideração o fato de que 

as partilhas judiciais e extrajudiciais que versam sobre as referidas sucessões 

encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento (muitas já fi nalizadas 

sob as regras antigas), entendo ser recomendável modular os efeitos da aplicação do 

entendimento ora afi rmado. Assim, com o intuito de reduzir a insegurança jurídica, 

entendo que a solução ora alcançada deve ser aplicada apenas aos processos 

judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, 

assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura 

pública.

(http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS)

Acrescente-se, por oportuno, que a Suprema Corte optou, ainda, por 

garantir regimes sucessórios iguais a cônjuges e companheiros, determinando estender-

se aos companheiros o regime estabelecido pelo próprio CC/2002 para os cônjuges, em 

detrimento do restabelecimento, para os companheiros, do regime previsto pelas 

Leis n. 8.971/1994 e 9.278/1996.

Confi ram-se, nesses termos, uma vez mais, as palavras do eminente Relator:

Considerando-se, então, que não há espaço legítimo para que o legislador 

infraconstitucional estabeleça regimes sucessórios distintos entre cônjuges e 

companheiros, chega-se à conclusão de que a lacuna criada com a declaração 

de inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 deve ser preenchida com 

a aplicação do regramento previsto no art. 1.829 do CC/2002, e não daquele 

estabelecido nas leis revogadas.

Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros devem 

seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente traçado no art. 1.829 do 

CC/2002.

(http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160901-05.pdf##LS)

Diante desse quadro, tem-se a seguinte confi guração: a) em primeiro 

lugar, ressalte-se que, para que o estatuto sucessório do casamento valha para a 

união estável, impõe-se o respeito à regra de transição prevista no art. 2.041 do 

CC/2002, valendo o regramento desde que a sucessão tenha sido aberta a partir de 

11 de janeiro de 2003; b) tendo sido aberta a sucessão a partir de 11 de janeiro 

de 2003, aplicar-se-ão as normas do 1.829 do CC/2002 para os casos de união 

estável, mas, aos processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito 

em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em 

que ainda não tenha sido lavrada escritura pública, na data de publicação do 
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julgamento do RE n. 878.694/MG; c) aos processos judiciais com sentença 

transitada em julgado, assim como às partilhas extrajudiciais em que tenha sido 

lavrada escritura pública, na data daquela publicação, valerão as regras dispostas 

no art. 1.790 do CC/2002.

Por fi m, anoto que o completo debate da questão impõe, ainda, sejam 

feitas algumas ponderações acerca das situações que, agora, se verificarão, 

considerando-se a regra de transição eleita pelo Supremo Tribunal Federal e, 

principalmente, quanto à opção feita pela maioria da Corte, no que respeita ao 

regime sucessório a ser seguido, a partir da declaração de inconstitucionalidade 

do art. 1.790 do CC/2002.

É bem de ver, então, que o companheiro passa a ocupar, na ordem de 

sucessão legítima, posição idêntica a do cônjuge. Quer isso dizer que, a partir de 

agora, concorrerá com os descendentes (inciso I), a depender do regime de bens 

adotado para a união (comunhão universal, separação obrigatória e comunhão 

parcial); concorrerá com os ascendentes, independentemente do regime (inciso 

II); e na falta de descendentes e de ascendentes, receberá a herança sozinho, 

excluindo os colaterais até o quarto grau (irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-

avôs e sobrinhos-netos), antes com ele concorrentes.

Nessa linha, Giselda Hironaka destaca que “a imissão do cônjuge nas classes 

anteriores à terceira, se faz de forma gradativa e proporcional à importância que 

o legislador empresta aos descendentes e aos ascendentes em relação ao apreço 

e carinho que o morto presumidamente guardaria para cada qual. Por isso é que a 

quota do cônjuge vai aumentando dependendo da classe em que se encontre. 

(http://www.professorchristiano.com.br/artigosleis/artigo_giselda_concorrencia.pdf)

Saliente-se, entretanto, que, para todos os casos previstos acima, impõe-

se - da mesma forma exigida para o casamento - o respeito à regra de transição 

prevista no art. 2.041 do CC/2002, valendo o regramento desde que a sucessão 

tenha sido aberta a partir de 11 de janeiro de 2003.

Em verdade, os desdobramentos da decisão da Suprema Corte serão 

inúmeros.

Destaco uma primeira, de indiscutível relevância, que diz respeito à 

inclusão, ou não, do companheiro no rol de herdeiros necessários, disposto no 

art. 1.845 do CC/2002.

Quanto ao ponto, o voto condutor do RE n. 878.694/MG não oferece 

resposta expressa. Todavia, a doutrina vem-se posicionando positivamente a essa 
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questão, apontando, nessa extensão, as situações que se apresentariam, caso fosse 

tomado esse rumo.

Com efeito, destaca o professor Flávio Tartuce que, reconhecida ao 

companheiro a condição de herdeiro necessário, incidirão, em relação àquele, por 

exemplo, as regras previstas nos arts. 1.846 e 1.849 do CC/2002, ocasionando 

restrições na doação e no testamento, “uma vez que o convivente deve ter a sua 

legítima protegida, como herdeiro reservatário”.

Outro efeito previsto pelo mesmo doutrinador, refere-se ao fato de o 

companheiro passar a ter o dever de declarar os bens recebidos em antecipação, 

sob pena de serem considerados sonegados (arts. 1.992 a 1.996), caso isso 

igualmente seja reconhecido ao cônjuge.

Ainda há o direito real de habitação, sobre o qual a jurisprudência 

recentemente se posicionou no sentido de que o diploma civil de 2002 não teria 

revogado as disposições constantes na Lei n. 9.278/1996, subsistindo a norma 

que confere o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, tendo em 

vista a omissão do Código Civil quanto à matéria em relação aos companheiros 

na união estável, consoante o princípio da especialidade (AgRg no REsp 

1.436.350/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado 

em 12.4.2016, DJe 19.4.2016).

Inaugurada a nova ordem jurídica em relação ao companheiro, subsistirá o 

entendimento fi rmado pela Terceira Turma do STJ, consistente na aplicabilidade 

da Lei n. 9.278/1996, ou será reconhecido ao companheiro o direito real, nos 

exatos termos a que se confere ao cônjuge, previsto no art. 1.831 do Código Civil.

Ressalte-se que, anteriormente à decisão proferida no recurso especial 

destacado acima, já havia decidido a mesma Turma de Direito Privado, no 

sentido de que “a Constituição Federal (artigo 226, § 3º) ao incumbir o 

legislador de criar uma moldura normativa isonômica entre a união estável e o 

casamento, conduz também o intérprete da norma a concluir pela derrogação 

parcial do § 2º do artigo 1.611 do Código Civil de 1916, de modo a equiparar 

a situação do cônjuge e do companheiro no que respeita ao direito real de habitação, 

em antecipação ao que foi fi nalmente reconhecido pelo Código Civil de 2002” (REsp 

821.660/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14.6.2011, 

DJe 17.6.2011).

Há, ademais, outra importante questão, qual seja a exigência de outorga 

uxória ou marital contemplada no art. 1.647, a ser aplicada ou não à união 

estável.
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Em relação à questão, pondera José Fernando Simão, diretor consultivo do 

IBDFAM e professor da Universidade de São Paulo:

Como a união estável pode nascer sem qualquer instrumento que a comprove, 

temos que distinguir as situações fáticas. Se as pessoas se declaram em união 

estável, as regras da outorga uxória e marital se aplicam in totum a elas, nos 

exatos termos do art. 1.647 do CC. É o caso de uma aquisição de imóvel em que o 

vendedor se declara “solteiro em união estável”.

Se houver um contrato de união estável ou sentença registrados no 1º Registro 

Civil de Pessoas Natural, em seu livro E, os efeitos são idênticos[1].

Se a união estável não contar com essa comprovação documental, se for 

simplesmente um fato da vida, haverá sim a incidência das regras referentes 

à outorga conjugal, mas não perante terceiros de boa-fé, que desconheçam 

a existência de união estável. Seus efeitos se limitam à relação entre os 

companheiros.

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será 

assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real 

de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde 

que seja o único daquela natureza a inventariar.

(http://www.conjur.com.br/2016-dez-25/processo-familiar-entao-stf-decidiu-

destino-artigo-1790-cc-parte)

Flávio Tartuce, já referenciado neste voto, busca esclarecer algumas 

destas questões, sustentando que a equiparação entre cônjuge e companheiro 

faz sentido “somente para os fi ns de normas de solidariedade, caso das regras 

sucessórias, de alimentos e de regime de bens. Em relação às normas de formalidade, 

como as relativas à existência formal da união estável e do casamento, aos 

requisitos para a ação de alteração do regime de bens do casamento (art. 1.639, § 2º, 

do CC e art. 734 do CPC) e às exigências de outorga conjugal, a equiparação não 

deve ser total”. (STF encerra o julgamento sobre a inconstitucionalidade do art. 1790 

do Código Civil. E agora? http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,

MI259678,31047)

Seguindo esse raciocínio, José Fernando Simão acrescenta que somente 

serão legítimas as diferenciações de regras que disserem respeito à criação, 

comprovação e extinção do casamento e união estável, tais como o procedimento de 

habilitação e comprovação do vínculo pela certidão de casamento.

Por sua vez, será ilegítima a diferenciação de regras de concorrência 

sucessória, as que se referirem ao direito real de habitação e a presunção pater is 

est do art. 1.597, bastando, nesse caso, que a companheira leve ao Registro Civil 
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seu contrato de união estável, por instrumento público ou particular, para que a 

presunção se aplique, assim como ocorre com os cônjuges.

9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar 

a ilegitimidade ativa dos ora recorridos para a ação de anulação de adoção, 

restabelecendo os termos da sentença de origem, inclusive no tocante aos ônus 

sucumbenciais.

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, também 

cumprimento o eminente Relator e adiro ao seu voto por força da interpretação 

vinculante que o Supremo Tribunal Federal fez. Penso que não resta outra 

possibilidade a este Tribunal.

Portanto, acompanho o Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.341.530-PR (2012/0182003-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Pedro Isidoro Pereira

Advogado: Alziro da Motta Santos Filho - PR023217

Recorrido: Real Previdência e Seguros S/A

Advogado: Milton Luiz Cleve Kuster e outro(s) - PR007919

EMENTA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Seguro de dano. Danos 

ao veículo sob a guarda da concessionária escolhida pela seguradora. 

Danos oriundos da falta de zelo na guarda do veículo (furto de peça 

e depredação). Responsabilidade solidária da seguradora. Demora 

injustifi cável para devolução do veículo. Lucros cessantes devidos. 

Juros moratórios a partir da citação.
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1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição 

de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos 

danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por 

parte da ofi cina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação 

ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos 

realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 

14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 

827.833/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

24.4.2012, DJe 16.5.2012)

2. O credenciamento ou a indicação de ofi cinas e concessionárias 

como aptas à prestação do serviço necessário ao reparo do bem 

sinistrado ao segurado induz o consumidor ao pensamento de que a 

empresa escolhida pela seguradora lhe oferecerá serviço justo e de boa 

qualidade.

3. Nesse passo, considerando-se que, a partir do momento em que 

o bem segurado é encaminhado à ofi cina cadastrada da seguradora, 

vinculada a ela, deixa o segurado de ter qualquer poder sobre o destino 

daquele veículo, que sai de sua guarda e passa, ainda que indiretamente, 

para o controle da seguradora, afi rma-se a responsabilidade desta, seja 

pela má escolha da concessionária credenciada, assim como pela teoria 

da guarda

4. A partir do momento em que o consumidor entrega seu 

veículo à concessionária para reparo, ele confi a naquela empresa, tanto 

no que respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, 

quanto à sua guarda e incolumidade, exsurgindo dessa constatação que 

o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, 

porque imprescindível a permanência do bem no estabelecimento 

onde se efetuarão os consertos.

5. O Código Civil, em seu artigo 629, estabelece de forma clara 

o dever de guarda sobre o objeto depositado, bem como sobre a 

obrigação de restituir o bem da mesma forma que foi deixado, ou seja, 

neste dispositivo resta incontroverso que a não devolução do objeto 

importará na incidência da responsabilidade civil.

6. No caso concreto, o furto do tacógrafo e a destruição do 

para-brisa devem ser considerados má prestação do serviço, porque 

representaram falha na guarda do bem, defeito na conservação do 
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veículo, da qual não se pode descuidar a contratante na realização de 

sua prestação.

7. Já decidiu esta Corte que, descumprindo a seguradora o 

contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fi ca 

impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros 

cessantes. (REsp 593.196/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, 

Quarta Turma, julgado em 04.12.2007, DJ 17.12.2007, p. 176)

8. Não se assemelham a exclusão dos lucros cessantes relativos ao 

prazo expressamente previsto em contrato como adequado e razoável 

ao reparo do veículo segurado, e a consideração dos lucros cessantes 

em relação ao período de dias de reparo que ultrapassa o prazo 

contratual, porque este deixa de ser prazo “permitido”.

9. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, 

fl uem a partir da citação. Precedentes.

10. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

taquigráfi cas, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria 

Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 4.9.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Pedro Isidoro Pereira ajuizou ação 

de reparação de danos em face de Real Previdência e Seguros S/A, visando a 

cobrança dos valores referentes à reposição de um tacógrafo - que fazia parte 

do veículo, antes da ocorrência do sinistro ocorrido em outubro de 2002 -, e que 
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teria sido furtado na ofi cina que iria reparar o caminhão sinistrado, assim como 

de seus para-brisas dianteiro e traseiros, danifi cados naquela mesma ofi cina. 

Requereu, ainda, lucros cessantes pelos dias em que o veículo segurado teria 

fi cado impossibilitado de circular, sem a possibilidade de o autor utilizá-lo para 

o trabalho.

Asseverou que, primeiramente, o veículo danificado fora levado para 

a Concessionária Conterrânea Scania e no momento em que deu entrada 

na ofi cina, realizou-se uma vistoria do estado do bem e dos acessórios que 

o compunham. Nesse instante, verifi cou-se a presença do tacógrafo em seu 

interior e, ainda, que o pára-brisas traseiro encontrava-se em perfeito estado 

de conservação, intacto. Em novembro de 2002, por razões que fugiram ao 

alcance do autor (Concessionária Conterrânea Scania não realizou os serviços 

de reparo, porque os valores liberados pela Seguradora ré eram insufi cientes para 

tanto), seu veículo fora transferido para outra ofi cina (Rodoforte Peças Serviços 

e Implementos Rodoviários Ltda), por ordem da ré, por empresa sob seu 

comando (Portalseg-Adm.Corretora de Seguros), ocorrendo, então, se realizado 

nova vistoria do veículo. Nesta nova vistoria, constatou-se que o para-brisa, 

antes perfeito, encontrava-se quebrado, e que o tacógrafo havia sido furtado.

Asseverou o autor, ainda, que também sofreu prejuízo em decorrência da 

demora no reparo do veículo, tendo em vista que este era seu instrumento de 

trabalho e que teria fi cado parado para reparo por 102 (cento e dois) dias, tempo 

que extrapolou prazo razoável para o conserto, contratualmente previsto, qual 

seja 20 (vinte) dias.

O sentenciante reconheceu a responsabilidade da seguradora ré pelos 

danos ao veículo segurado ocorridos após o sinistro, nas dependências da 

concessionária Conterrânea, ao fundamento, em síntese, de que a seguradora 

teria se responsabilizado pelo reparo do caminhão perante o segurado/

consumidor, obrigando-se a entregá-lo em perfeitas condições. Houve, ademais, 

condenação ao pagamento dos lucros cessantes, em valor a ser apurado em sede 

de liquidação de sentença por artigos (fl . 186).

Em face da sentença, a ré, Real Previdência e Seguros S/A, interpôs 

apelação (fl s. 191-198) e o autor, Pedro Isidoro Pereira, interpôs recurso adesivo 

(fl s. 209-215). Julgando os recursos, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

deu parcial provimento ao apelo da seguradora Real Previdência e Seguros S/A 

e negou provimento ao recurso adesivo, nos termos da seguinte ementa (fl . 258-

259):
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Apelação cível. Reparatória por abalroamento sobre veículo trator Scania 

T 112, próprio do apelante adesivo, segurado mediante primeira recorrente 

pelo caminhão F-4000 de terceira empresa. Parcial recepção ‘a quo’ para danos 

emergentes em valores ao tacógrafo subtraído do veículo, reposição do pára-

brisa traseiro inutilizado em concessionária prestadora de serviços e ao pára-brisa 

dianteiro não segurado, com lucros cessantes.

Apelo principal: direção exclusivamente aos danos verificados no pára-

brisa dianteiro e tacógrafo. Sentença acolhendo ao primeiro, prestigiada. Afasto 

sentencial quanto ao segundo, diante comprovado desaparecimento do aparelho 

nas dependências de concessionária autorizada, afastando responder a seguradora 

(art. 186 CCB e Súmula 130 STJ). Precedentes, bem como reposição não exigível frente 

cláusula contratual. Lucros cessantes indevidos. Precedentes. Parcial acolhimento.

Adesivo: exclusão responder, sobre lucros cessantes. Afastamento destes ao 

apelo principal. Tema prejudicado. Juros moratórios desde citação (arts. 406 do CCB 

e 161, parágrafo único, CTN), conforme sentença. Suporte jurisprudencial. Custas e 

honorários, portanto, divididos (50%) e reciprocamente suportados. Desprovimento.

Foram opostos embargos de declaração por Pedro Isidoro Pereira (fl s. 280-

285), não acolhidos, conforme ementa abaixo (fl . 305):

Embargos declaratórios. Apontes sobre omisso e contraditório aos pontos 

enfocados, o acórdão. Alvitres não integrados. Direcionamento revisional 

meritório ao acórdão. Excepcionalidade não comportada. Declaratórios não 

recepcionados.

Sobreveio recurso especial, interposto por Pedro Isidoro Pereira (fl s. 314-

334), com fulcro no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal de 1988.

Nas razões recursais, o recorrente alega negativa de vigência aos arts. 186, 

398 e 422 do Código Civil de 2002 e arts. 14 e 51, IV do Código de Defesa do 

Consumidor.

Sustenta que o dispositivo do Código consumerista determina que o 

fornecedor responderá independentemente da existência de culpa pelos danos 

causados ao consumidor e que o contrato de seguro possui objeto imediato, que é 

a prestação do serviço de reparar ou substituir, e objeto mediato que é o bem a 

ser substituído ou reparado.

Assevera que, a partir do momento em que o fornecedor toma para si, 

literalmente, o objeto mediato do contrato e o deposita em mãos de terceiro, 

sobretudo por ele escolhido, passa a ser o responsável pelo que venha a acontecer 

com esse objeto, porque essa responsabilidade se relaciona com a prestação do 

serviço contratado propriamente dito.
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Aduz, nessa linha, que se houve algum dano no veículo sob a guarda da 

recorrida, mesmo que guarda indireta, independentemente de haver culpa, ou se 

o prazo na reparação do veículo foi extrapolado, será a seguradora responsável 

pela reparação dos prejuízos que esses fatos tenham causado ao consumidor.

O recorrente argumenta que não teve opção de escolha do local onde 

seriam feitos os reparos no veículo acidentado e que essa escolha fi cou a cargo 

da seguradora.

Defende que a responsabilidade da seguradora pelos danos causados 

a seu veículo não exclui a responsabilidade da concessionária/oficina, 

diferentemente do que afi rmou o acórdão recorrido, pois, perante o consumidor, 

a responsabilidade de uma parte não exclui a da outra.

Acrescenta que, ao fi rmar um contrato de seguro, o consumidor paga a 

prestação estipulada em busca da tranquilidade de ter a restituição da coisa, sua 

substituição ou reparação, nos casos em que haja perda ou avaria e em prazo 

razoável, especifi cado em contrato.

Arremata que a violação aos arts. 51, IV do CDC e 402 do Código 

Civil se verificou no momento em que o acórdão deixou de reconhecer a 

responsabilidade objetiva da recorrida e não concedeu o reembolso dos valores 

dos objetos furtados, nem mesmo a indenização requerida a título de lucros 

cessantes.

Ressalta que a paralisação do caminhão para reparo, por longo tempo, 

muito maior que o prazo contratualmente previsto, indubitavelmente, acarretou 

prejuízos decorrentes de lucros cessantes não auferidos.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir do momento que 

a recorrida deixou de cumprir o contrato e de prestar o serviço no prazo 

estipulado, não da citação, como determinado pelo acórdão.

Alega divergência jurisprudencial com acórdão proferido em recurso 

especial julgado por esta Egrégia Turma, quanto ao fato de serem devidos lucros 

cessantes pela seguradora em caso de descumprimento do contrato que causa 

danos adicionais ao segurado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial pela Real Previdência 

e Seguros S.A. (fl s. 361-365).

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem 

(fl s. 367-370), ascendendo a esta Corte por meio de provimento do agravo de 

instrumento interposto (fl s. 416).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A principal controvérsia 

dos autos consiste em delimitar a extensão da responsabilidade da seguradora 

no contrato de seguro de dano, porque houve depreciações sofridas pelo veículo 

segurado (quebra de para-brisa e furto de acessório), danos não experimentados 

em consequência do sinistro, mas ocorridos quando o bem estava sob a guarda 

de ofi cina credenciada e indicada pela seguradora para a realização dos reparos.

Quanto à responsabilidade da seguradora, manifestou-se à sentença nos 

seguintes termos (fl s. 181-183):

Inquestionável, por sua vez, que a, seguradora se responsabilizou pelo 

conserto do caminhão perante o consumidor fi nal, obrigando-se a entregá-lo em 

perfeitas condições na eventualidade de sinistro ocorrer.

Portanto, os problemas ocorridos perante as oficinas autorizadas, seja com a 

perda de acessórios, do veículo sinistrado, seja com a demora no conserto, são de 

responsabilidade exclusiva do fornecedor de serviços.

A fi nalidade do seguro é clara e qualquer tentativa de o fornecedor se eximir dessa 

responsabilidade constitui, claramente, não apenas o inadimplemento contratual 

mas também a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, e o exercício de prática abusiva.

Diante disso, vislumbra-se do conjunto probatório que o tacógrafo e o pára-brisa 

traseiro chegaram intactos à primeira ofi cina, mas posteriormente houve a subtração 

do primeiro e a avaria do segundo, conforme documentos de fl s. 19 e 27.

Por conseguinte, a seguradora deverá arcar com tais prejuízos (corroborados pelas 

notas de fl s. 32/35), posto que é desinfl uente, para o consumidor fi nal quem praticou 

tais atos em face da obrigação da seguradora de reparar os danos em virtude do 

sinistro. Isso não impede, todavia, que o fornecedor obtenha o devido ressarcimento 

em via de regresso do efetivo causador do dano.

(...)

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado Paraná afastou a 

responsabilidade da Seguradora, em síntese, por entender que os danos ao 

veículo do recorrente foram causados pela concessionária ou ofi cina onde eram 

feitos os reparos, devendo esta arcar com os prejuízos causados ao segurado. 

Confi ram-se os termos do acórdão, no ponto que interessa (fl s. 268-272):

No que, concerne ao “desaparecimento do tacógrafo, ocorrido 

reconhecidamente quando o veículo estava sob a custódia” da concessionária 

Conterrânea (contestação, fl s. 49), sustenta a recorrente: “... Omissis Não há dúvida 
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que incorreu em equívoco o Juiz Singular, visto que as verbas, pleiteadas ao 

conserto... do tacógrafo não são de responsabilidade da Seguradora, porquanto 

a própria inicial deixa claro que tais prejuízos decorreram quando o veículo 

estava sob a custódia da concessionária autorizada da marca Scania (Conterrânea 

Veículos Pesados Ltda.), excluindo o “dever de indenizar da Cia Seguradora com 

espeque no parágrafo terceiro, inciso II do dispositivo invocado na r. sentença 

apelada” (apelo fl s. 170).

Consta ao teor vestibular:

Na data de 21.10.2002, quando da entrada do veículo do autor na oficina da 

concessionária Conterrânea, foi realizada uma vistoria (check list), na qual constatou-

se que o referido caminhão continha um tacógrafo e estava com o pára-brisa traseiro 

intacto...”

“Ocorre que em 1º.11.2002 a Concessionária Conterrânea enviou uma carta à 

Requerida..., informado-lhe que não realizaria os reparos no caminhão do autor, 

sob o argumento de que o valor aprovado para estes consertos era insufi ciente. 

Em decorrência disso, na data de 14.11.2002 a Requerida providenciou a remoção 

do caminhão do autor para outra oficina autorizada, a oficina Rodoforte Peças 

Serviços e Implementos Rodoviários Ltda., para que esta ofi cina efetuasse o conserto 

..., sendo que antes, desta remoção foi realizada uma nova vistoria no veículo do 

autor...”

“Nesta segunda vistoria..., constatou-se que o pára-brisa traseiro, que, 

anteriormente estava intacto, agora estava quebrado, bem como que faltava 

o tacógrafo do veículo do autor. Diante destes acontecimentos na oficina da 

concessionária Conterrânea a empresa Portalseg-Adm. Corretora de Seguros, 

a qual presta serviços à Requerida, enviou uma correspondência a esta 

concessionária..., notificando-a destes acontecimentos e informando que 

aguardava uma providência”, acorde fl s. 27/28 autos.

“Nas datas de 02.01.2003 e 28.01.2003 os funcionários da Requerida e 

das empresas vinculadas à Requerida trocaram e-mails..., que comprovam o 

desaparecimento do tacógrafo e a destruição do para-brisa traseiro do veículo do 

autor pela ofi cina da Concessionária Conterrânea”.

“Diante da inércia da concessionária Conterrânea e considerando, as fortes 

evidencias de que a ofi cina desta concessionária foi a responsável tanto pelo 

desaparecimento do tacógrafo, como pela destruição do pára-brisa traseiro 

do veículo do autor, o motorista autor compareceu ao ... 6º Distrito Policial de 

Fortaleza e noticiou o furto do tacógrafo e do dano causado no para-brisa traseiro, 

conforme consta no Boletim de Ocorrência em anexo...” (B.O. fl s. 30).

“Note-se que o desaparecimento do tacógrafo, bem como a destruição do pára-

brisa traseiro, se deu nas dependências, da concessionária indicada pela Requerida...” 

(fl s. 04/05).

E, ocorrendo o desaparecimento do tacógrafo nas dependências da concessionária 

Conterrânea, não há como imputar a seguradora apelante respectiva indenização.
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Dispõe o art. 186 do CCB atual: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar, direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ainda, teor da Súmula 130 do STJ, símile: “A empresa responde perante o cliente, 

pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No caso ‘sub judice’, o proprietário confi ou seu veículo à concessionária autorizada 

para revisão e reparos, ocorreu o depósito e consequentemente a responsabilidade 

do estabelecimento pelo furto ou outro qualquer dano causado no veículo.

(...)

Ademais, verifi ca-se como fi nalidade securitária (fl s. 85, reportada ao ‘decisum’, 

fl s. 159): “A reposição de um bem roubado ou destruído total ou parcialmente por 

sinistro e/ou indenização pela ocorrência de doença, acidente, invalidez ou morte 

do individuo segurado”.

E, ao supra, observa-se que não houve roubo do tacógrafo, na acepção jurídica 

da palavra (“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa..., CP, art. 159), mas tão somente ‘furto’ (“subtrair, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, CP, art. 155), não sendo crível supor 

que o desaparecimento do tacógrafo nas dependências da concessionária 

caracteriza ‘roubo’.

Alie-se ao supra, expressa disposição ao intróito securitário (fl s. 07): “Roubo 

- subtração do bem segurado mediante grave ameaça ou violência à pessoa 

ou ainda, a eliminação de resistência da mesma por qualquer meio. O roubo é 

considerado pela seguradora quando registrado em boletim de ocorrência e 

instaurado inquérito policial”.

Assim, ao próprio teor securitário, descaracterizada responsabilização da 

seguradora pelo desaparecimento do tacógrafo; bem como respectiva 

indenização, acolhendo prestígio o apelo ao aspecto.

São incontroversos, pois, da moldura fática delineada pelas instâncias 

ordinárias, a existência de acidente envolvendo o veículo do ora recorrente, 

autor da ação reparatória; existência de contrato de seguro de danos, cujo objeto 

segurado era o referido veículo; acionamento da Seguradora, ré, aqui recorrida 

para cobertura dos reparos necessários; furto de tacógrafo que se encontrava 

no veículo segurado, quando sob a guarda da ofi cina credenciada; danos aos 

para-brisas dianteiro e traseiro no período em que o veículo se encontrava sob 

guarda da mesma ofi cina, tendo sido o veículo levado para lá por providência da 

seguradora; reparos que duraram 102 (cento e dois) dias, 72 (setenta e dois) dias 

a mais que o previsto contratualmente.
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3. Nesse passo, em maio de 2012, esta Egrégia Turma julgou recurso 

especial cuja controvérsia muito se assemelha a ora apresentada, sob a relatoria 

do eminente Ministro Raul Araújo. Com efeito, no REsp n. 827.833/MG, a 

controvérsia sob análise dizia respeito à responsabilidade solidária da seguradora, 

perante o segurado, pela má prestação do serviço por oficina automotiva 

credenciada ou indicada pela seguradora, para conserto de veículo sinistrado.

No caso concreto daqueles autos, a recorrente, após receber o veículo 

reparado por ofi cina credenciada pela seguradora, percebeu diversos problemas 

decorrentes da má execução do serviço realizado, tais como, defeito no alinhamento, 

que provocava um desvio para a direita, obrigando a manter o volante em posição 

inadequada para que o veículo transitasse em linha reta. Por tais motivos, 

a recorrente ajuizou ação de indenização para compelir a ré-seguradora a 

providenciar o reparo de seu veículo e, caso isso não fosse possível, condená-la a 

uma indenização por danos materiais.

Naquela oportunidade, a Quarta Turma entendeu que a seguradora devia 

ser responsabilizada, solidariamente, pela má prestação do serviço pela ofi cina 

credenciada, determinando, nessa esteira, a obrigação de custear o novo reparo 

no veículo segurado ou a indenização dos danos materiais equivalente.

Dessarte, aplicando as normas de proteção e defesa do consumidor, na 

medida em que foi reconhecida relação de consumo, entre o segurado, na 

condição de destinatário fi nal do serviço securitário, e a seguradora, na qualidade 

de fornecedora desse serviço, afi rmou o preclaro Relator que “a seguradora 

de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde 

solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços 

por parte da ofi cina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao 

segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela 

credenciada”.

Confi ra-se, abaixo, a ementa do julgado mencionado:

Recurso especial. Civil e Consumidor. Contrato de seguro de responsabilidade 

civil. Sinistro em automóvel. Cobertura. Conserto realizado por oficina 

credenciada ou indicada pela seguradora. Defeito no serviço prestado pela 

oficina. Responsabilidade solidária da seguradora e da oficina credenciada. 

Reconhecimento. Danos materiais acolhidos. Danos morais rejeitados. Recurso 

parcialmente provido.

1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de 

fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos 
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materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da ofi cina 

que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende 

sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos 

termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do 

Consumidor.

2. São plenamente aplicáveis as normas de proteção e defesa do consumidor, 

na medida em que se trata de relação de consumo, em decorrência tanto de 

disposição legal (CDC, art. 3º, § 2º) como da natureza da relação estabelecida, de 

nítida assimetria contratual, entre o segurado, na condição de destinatário fi nal 

do serviço securitário, e a seguradora, na qualidade de fornecedora desse serviço.

3. O ato de credenciamento ou de indicação de oficinas como aptas a 

proporcionar ao segurado um serviço adequado no conserto do objeto segurado 

sinistrado não é uma simples gentileza ou comodidade proporcionada pela 

seguradora ao segurado. Esse credenciamento ou indicação se faz após um 

prévio acerto entre a seguradora e a ofi cina, em que certamente ajustam essas 

sociedades empresárias vantagens recíprocas, tais como captação de mais 

clientela pela ofi cina e concessão por esta de descontos nos preços dos serviços 

de reparos cobrados das seguradoras. Passa, então, a existir entre a seguradora e 

a ofi cina credenciada ou indicada uma relação institucional, de trato duradouro, 

baseada em ajuste vantajoso para ambas.

4. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, 

por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível 

de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida 

social, embora não desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma 

excepcionalidade apta a tornar justifi cável essa reparação.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 827.833/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

24.04.2012, DJe 16.05.2012)

4. No caso agora analisado há uma sutil diferença em relação ao precedente 

mencionado. Todavia, a meu ver, a solução desta contenda não deve afastar-se da 

alcançada no julgamento do REsp n. 827.833/MG.

De fato, o que diferencia os recursos em comento é o tipo de dano 

experimentado pelo consumidor/segurado: no julgado de 2012, os danos eram 

oriundos do serviço mal prestado pela ofi cina credenciada pela seguradora. O 

veículo que deveria ser reparado apresentou problemas de performance antes 

não existentes, justamente pela má execução do serviço de ofi cina. No julgamento 

do recurso que ora se analisa, não houve sequer prestação do serviço de reparo 

do veículo pela ofi cina. Os danos são fruto de furto e depredação ocorridos na 

ofi cina indicada pela seguradora.
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A situação ora em julgamento, a meu juízo, não encontra solução na teoria 

geral dos contratos de seguros, porque a indenização perseguida pelo recorrente 

não é a derivada do pacto de cobertura existente entre as partes, mas sim de 

responsabilidade por dano externo, que se pretende ver reconhecida em relação 

à seguradora.

Com efeito, a responsabilidade do segurador, afi rmada pelo recorrente, 

pelos danos havidos em seu veículo, após a ocorrência do sinistro, quais sejam, 

furto do tacógrafo e depredação dos para-brisas, não se relaciona diretamente 

com o contrato de seguro, não se trata de prevista na apólice que se trata.

De outra forma, o dever da seguradora de indenizar os prejuízos 

mencionados e a obrigação que se pretende ver reconhecida, de providenciar 

o retorno do veículo ao estado em que se encontrava no momento em que 

foi entregue à ofi cina onde seriam realizados os reparos referentes ao sinistro, 

relacionam-se ao dever geral de cautela que se exige em relação aos bens de 

outrem.

Nessa esteira, e nos termos do raciocínio apresentado no julgamento do 

já referido REsp n. 827.833/MG, de relatoria do Ministro Raul Araújo, é que 

se afi rma que o credenciamento ou indicação de ofi cinas e concessionárias 

como aptas à prestação do serviço necessário ao reparo do bem sinistrado ao 

segurado induz o consumidor ao pensamento de que a empresa escolhida pela 

seguradora lhe oferecerá serviço justo e de boa qualidade e que, por esse motivo, 

foi escolhida pela seguradora.

Nessa linha, nasce a responsabilidade objetiva da Seguradora perante 

o consumidor Segurado, em relação aos serviços prestados por aquela que 

efetivamente os executa, existindo, é verdade, na relação interna, seguradora-

ofi cina, direito de regresso contra a causadora dos danos, agente direta do 

serviço defeituoso.

No caso dos autos, ainda que os danos ao veículo segurado não se 

relacionem com os serviços de mecânica, funilaria ou de qualquer outra espécie 

que necessitasse o caminhão acidentado, ainda que os danos não derivem dos 

serviços próprios de ofi cina, é nítida a responsabilidade da seguradora, diante 

da teoria da guarda por parte daquela e pela má escolha da concessionária 

credenciada.

É que, a meu ver, não pode haver dúvidas quanto ao fato de que a partir do 

momento em que o bem segurado, veículo, é encaminhado à ofi cina cadastrada 

da seguradora, vinculada a ela, deixa o segurado de ter qualquer poder sobre o 
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destino daquele veículo, que sai de sua guarda e passa, ainda que indiretamente, 

para o controle da seguradora.

Decerto que a partir do momento em que o consumidor entrega seu 

veículo à concessionária para reparo, ele confi a naquela empresa, tanto no que 

respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, quanto à guarda e 

incolumidade daquele mesmo bem e, dessa maneira, parece claro que o contrato 

de depósito encontra-se unido ao de prestação de serviço, porque imprescindível 

a permanência do bem no estabelecimento onde se efetuarão os consertos.

Na trilha desse entendimento, é de se ressaltar que por mais que o objeto 

do seguro seja especifi camente a reparação dos danos que o veículo venha a 

sofrer com a ocorrência do sinistro, não se pode negar que, para a prestação desse 

objeto há a necessidade da prestação de outros tantos serviços importantes para 

a realização do objeto principal (reparação), tais como a guarda ou o depósito do 

bem, como no caso dos autos.

No ponto, é possível dizer que o Código Civil, em seu artigo 629, estabelece, 

de forma clara, o dever de guarda sobre o objeto depositado, bem como sobre 

a obrigação de restituir o bem da mesma forma que foi deixado, ou seja, neste 

dispositivo resta incontroverso que a não devolução do objeto importará na 

incidência da responsabilidade civil. Confi ra-se:

Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa 

depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem 

como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Nesses exatos termos, há outro julgado da Quarta Turma, sob a relatoria 

do preclaro Ministro Aldir Passarinho Junior, em caso em que se analisava a 

responsabilidade por roubo de automóvel, quando em reparo em empresa de 

capotaria, cujas palavras merecem transcrição pela clareza e precisão:

Com efeito, quando o reparo da coisa realiza-se no estabelecimento do próprio 

prestador do serviço, opera-se, concomitantemente à prestação do serviço 

propriamente dito, um contrato de depósito, em que o bem a ser consertado é 

confi ado à guarda do contratado, até a sua restituição ao dono. Ele deve, tal como 

estabelecido no pré-falado art. 1.266, cuidar da coisa como se sua fosse, empregando 

a diligência necessária à sua conservação e cuidado.

No caso de um estabelecimento comercial como uma ofi cina de automóveis, 

justamente porque o valor dos bens depositados é elevado, é inerente ao risco da 

atividade a tomada de cuidados para evitar os danos, ainda que decorram de caso 

fortuito. Fogo, furtos e roubos, etc, são acontecimentos previsíveis, e pelos quais o 
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prestador do serviço deve responder e, precipuamente, acautelar-se ao máximo, 

inclusive pela realização de seguro que cubra os danos potencialmente prováveis. 

Um roubo a mão armada é previsível, em especial em lugares que trabalham de 

portas abertas, como na hipótese dos autos.

Abaixo, ementa do julgado:

Civil. Ação de indenização. Roubo de veículo no interior de ofi cina de reparo. 

Caso fortuito. Não confi guração. Previsibilidade do fato. Ressarcimento devido.

I. O estabelecimento comercial que recebe o veículo para reparo em suas 

instalações é responsável pela sua guarda com integridade e segurança, não se 

confi gurando como excludente da obrigação de indenizar a ocorrência de roubo 

mediante constrangimento por armas de fogo, por se cuidar de fato previsível em 

negócio dessa espécie, que implica na manutenção de loja de acesso fácil, onde 

se acham automóveis e equipamentos de valor.

II. Recurso conhecido e provido, para determinar o ressarcimento do prejuízo 

sofrido pelo cliente com o desaparecimento do veículo confi ado à empresa ré.

(REsp 218.470/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 27.03.2001, DJ 20.08.2001)

Cumpre mencionar, ainda, o art. 775 do CC/2002, que, apesar de se dirigir, 

preferencialmente, ao corretores de seguro, segundo a doutrina, indica, em seu 

dispositivo, redação que se acrescenta à fundamentação apresentada:

Art. 775. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus 

representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem.

Na lição de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, a regra geral contida no 

dispositivo, consigna que o segurador responderá pelos atos de todos quantos 

ajam em seu nome, sejam prestadores de serviço, agentes ou prepostos. E 

acrescenta:

Nada mais, a rigor, que os pressupostos comuns de aplicação da teoria da 

aparência, ou da representação aparente: situação de justifi cada putatividade, 

mas forjada mediante alguma contribuição, participação ou mesmo negligência 

do responsável, no caso o segurador. Cuida-se, afi nal, de tutelar a justa confi ança 

despertada, porém, de algum modo por causa atribuível ou imputável a quem 

vier a ser atingido ou prejudicado em consequência da mesma tutela. (p. 752)

Nessa linha, eleitas pela seguradora determinadas ofi cinas como aptas, em 

tese, a realizarem os serviços de modo correto e adequado, o risco por inexecução 
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ou execução defeituosa deve ser assumido pela seguradora, nos termos do art. 14 

do CDC.

No caso concreto, o furto do tacógrafo e a destruição do para-brisa devem 

ser considerados má prestação do serviço, porque representaram falha na guarda 

do bem, o defeito na conservação do veículo, da qual não se pode descuidar a 

contratante na realização de sua prestação.

É ocioso dizer que a responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do 

CDC) é uma particular hipótese de responsabilidade civil, cujo cerne conceitual 

se hospeda na ideia de “indenizar um dano” - decerto um dano novo, nascido 

de um descumprimento de obrigações preexistentes (contratual ou legal) -, 

não se buscando com o recurso à responsabilidade civil, o cumprimento de tais 

obrigações inadimplidas. Quanto a essas, a pretensão seria de “fazer”, “não fazer” 

ou de “pagar quantia certa” preestabelecida, mas não de indenizar.

No particular, Pontes de Miranda, citado por Aguiar Dias, expõe com 

precisão que a responsabilidade civil - o dever de indenizar, recompor o dano 

causado -, é obrigação nova, que não se confunde com a obrigação (contratual 

ou legal) anteriormente violada:

É preciso, para ser ato ilícito (no sentido restrito do capítulo), que produza 

obrigação independente, isto é, invada a esfera dos direitos que de modo geral 

competem ao titular. O ato ilícito estabelece de si e originariamente o vínculo de 

obrigação. Quer dizer: exclui-se da matéria, que devemos versar, tudo quanto não 

produzir aquela obrigação independente, oriunda da invasão da esfera jurídica de 

outrem. Assim, o conceito de ato ilícito não pode ser equiparado ao de violação 

de direito (sentido geral), de que nascem todas as ações e exceções, não pode 

ser assimilável ao de certas perdas de direitos, impostas como conseqüência 

de se haver infringido a lei, nem tampouco com as penas em geral: não 

poderia confundir-se com modifi cação ou rechaço (digamos assim) de relações 

obrigacionais já existentes

(Apud. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006, p. 563)

Com efeito, a meu juízo está confi gurado o ato ilícito, consistente na 

prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor, 

razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor se impõe, nos termos do 

art. 14 do CDC.

Seguindo nessa trilha de ideias, “somente quando o segurado escolhe 

livremente a ofi cina, seja porque opta por uma não credenciada, seja porque 
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a seguradora não faz nenhuma indicação ou credenciamento, fi ca afastada a 

responsabilidade da seguradora por defeito na prestação dos serviços de reparo 

do veículo, fi cando a responsabilidade restrita ao serviço securitário, observados 

os limites das coberturas avençadas” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 24.04.2012, DJe 16.05.2012).

5. O recorrente reclama, ainda, o fato de o acórdão recorrido não ter 

concedido a indenização requerida a título de lucros cessantes. Ressalta que a 

paralisação do caminhão para reparo, por longo tempo, muito maior que o prazo 

contratualmente previsto, indubitavelmente, acarretou prejuízos decorrentes de 

lucros cessantes não auferidos.

No que respeita ao ponto, considerou a sentença, conforme se reproduz:

O requerente ainda postula a indenização por lucros cessantes em razão 

da demora no conserto do caminhão, o qual fi cou parado por 102 dias. Nesse 

diapasão dispõe a cláusula 9 das condições gerais do seguro:

O pagamento da indenização será efetuado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após o segurado apresentar todos os documentos requeridos 

pela seguradora. A indenização poderá ser feita em dinheiro ou, no caso de 

bens materiais, através de reparação dos danos, ou ainda, reposição do bem 

por outro da mesma espécie e tipo, a critério da seguradora. fl s. 87.

Como se observa da condição contratual acima, a seguradora garante ao 

consumidor a reparação no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Inexiste também 

qualquer ressalva sobre eventual difi culdade, no conserto que poderia dilatar 

aquele prazo.

Reafirma-se, ainda, que a recusa da primeira oficina para proceder aos 

consertos e a conseqüente demora, na reparação não prevalece em face do autor. 

A ré se obrigou ao resultado específi co de indenizar no prazo de 30 (trinta) dias, o 

que não foi cumprido.

No mais, o documento, de fl s. 22 revela que era plenamente possível o conserto 

das avarias no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

Em relação à existência dos lucros cessantes, estes são inegáveis em razão 

da finalidade precípua do caminhão, ou seja, transportar carga mediante 

remuneração. Sem dúvida que a paralisação indevida do veículo acarretou 

prejuízos decorrentes de lucros não auferidos.

A indenização, todavia, não deverá abranger os 102 (cento e dois) dias de 

paralisação - fato incontroverso -, mas sim 72 (setenta e dois) dias, porquanto os 

primeiros 30 (trinta) dias correspondiam ao prazo para a seguradora reparar o 

caminhão...
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O acórdão paranaense, por sua vez, pontuou (fl . 272):

Relativamente aos lucros cessantes, correto teor, recursal: “a Cia. Seguradora 

está amparada pela cláusula 04, das condições gerais em poder do autor/apelado, 

juntamente com a apólice de seguro, as quais regem o seguro contratado, 

mencionando entre o rol de riscos excluídos os lucros cessantes” (fl s. 173).

De fato, a apólice securitária (fl s. 17). Compreende colisão, incêndio, roubo, 

danos materiais, danos corporais, morte e invalidez permanente, ressalvando 

a cláusula primeira contratual: “A reposição de um bem material roubado ou 

destruído total ou parcialmente por sinistro e/ou indenização pela ocorrência de 

doença, acidente, invalidez ou morte do indivíduo segurado”

Ainda, cláusula 04 contratual: “Os riscos que o seguro não cobre: (...) Lucros 

cessantes” (fl s. 85).

Portanto, em que pese submissa a relação securitária ao CDC, não se mostra 

ajustada, mesmo ao lume da Lei n. 8.078/1990, entender compreendida a 

reposição a título de lucros cessantes, diante teor aos arts. 757, ‘caput’ e 776, CCB 

atual, reportados.

Penso que, uma vez mais, o recorrente está com a razão.

É que já decidiu esta Corte, em situação semelhante, que, a seguradora, 

ao descumprir o contrato, causando danos adicionais ao segurado, 

impossibilitando-o, por isso, de retomar suas atividades normais, responde por 

lucros cessantes.

Nesse sentido, confi ram-se:

Recurso especial. Seguro. Atraso no pagamento dos valores devidos pela 

seguradora. Lucros cessantes. Ocorrência. Precedentes desta Corte Superior. 

Recurso não conhecido.

1. Já decidiu esta Corte que, descumprindo a seguradora o contrato, causando 

danos adicionais ao segurado, que por isso fi ca impossibilitado de retomar suas 

atividades normais, são devidos lucros cessantes.

2. No que toca à alegada divergência, observa-se, na espécie, a incidência do 

enunciado sumular n. 83/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp 593.196/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado 

em 04.12.2007, DJ 17.12.2007, p. 176)

Seguro. Inadimplemento da seguradora. Lucros cessantes. Cabimento.

- A seguradora é obrigada ao pagamento da indenização dos danos 

provocados por sinistro contemplado na apólice, nas condições contratadas. 
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Porém, se do descumprimento do contrato pela seguradora surgem danos ao 

segurado, que por isso fi ca impossibilitado de retomar suas atividades normais, 

por esse dano provocado pelo seu indimplemento responde a seguradora. 

Deferimento de parcela que, nas instâncias ordinárias, foi defi nida como sendo de 

lucros cessantes.

Recurso não conhecido.

(REsp 285.702/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado 

em 29.05.2001, DJ 20.08.2001, p. 474)

Conforme se percebe, o raciocínio realizado nos julgamentos colacionados 

parte da premissa de que são coisas diferentes a exclusão dos lucros cessantes 

relativos ao prazo expressamente previsto em contrato como adequado e 

razoável ao reparo do veículo segurado e a consideração dos lucros cessantes em 

relação ao período de dias de reparo que ultrapassa o prazo contratual, porque 

este deixa de ser um prazo “permitido”.

Uma coisa é certa: a seguradora, ou qualquer empresa por ela, necessita de 

determinado prazo para realização dos serviços de reposição no bem sinistrado. 

Em relação a este interregno, viável a estipulação contratual que afasta a 

indenização dos lucros cessantes.

Outra coisa bem diferente serão os lucros cessantes relativos ao tempo em 

que a seguradora protrai a reparação do bem, irrazoável e injustifi cadamente, do 

ponto de vista do segurado. É que a obrigação de pagar os lucros cessantes se 

fundamenta, aqui sim, no descumprimento do contrato, verifi cado na imposição 

de prazo exagerado (102 dias) para reparo do sinistro, que teria levado, segundo 

as instâncias ordinárias, à impossibilidade de retomada de seu trabalho pelo 

segurado.

Na verdade, os lucros cessantes visam apenas corrigir a relação que se 

tornou defeituosa, uma vez que deixou a seguradora de agir de modo sufi ciente 

a satisfazer o interesse segurado, quando deveria colocá-lo em condições de 

retornar a normalidade dos seus negócios. Com o pagamento da indenização 

a esse título, a seguradora estará reparando o dano que decorre não do sinistro, 

mas do inadimplemento da obrigação contratual de pagar a tempo e modo. 

Não pagando, ou pagando menos, deu causa ao agravamento do dano e à 

responsabilidade pelo que se denominou de lucros cessantes.

Por esses fundamentos, penso deva ser restabelecida a sentença nesse 

ponto, que fi xou o prazo de 72 (setenta e dois dias) para o cálculo dos lucros 

cessantes, porque esses os dias que excederam o prazo contratualmente acertado 

para ocorrer os reparos, o que será apurado em liquidação por artigos.
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6. O recorrente impugna, ainda, o fato de o acórdão ter determinado a 

incidência de juros de mora a partir da citação. Assevera que a situação em 

análise cuida de ato ilícito, porque praticado com infração a um dever e do qual 

resultou dano a outrem. Afi rma que os juros são devidos do momento em que a 

recorrida deixou de cumprir o contrato e prestar o serviço no prazo estipulado, 

pois desde então esteve em mora.

Sem razão, nesse ponto, o apelo. Isto porque os juros moratórios fi xados 

pelas instâncias ordinárias dizem respeito aos lucros cessantes e o termo inicial 

determinado foi a data da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil, 

por ser contratual, especifi camente, a relação ensejadora daquela condenação.

Nesse sentido:

Processual Civil. Responsabilidade civil. Agravo regimental no recurso 

especial. Ação de indenização. Contrato de prestação de serviços de extração 

e carregamento de toras e resíduos de Pinnus. Análise de cláusula contratual. 

Lucros cessantes. Sumulas n. 5 e 7 do STJ. Juros moratórios. Citação. Correção 

monetária. Súmula n. 43/STJ.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o 

revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, 

em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fl uem a partir 

da citação. Precedentes.

3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização 

por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 

n. 43/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.176.131/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 21.02.2013, DJe 04.03.2013)

Agravo regimental no recurso especial. Autos de agravo de instrumento, o qual 

foi parcialmente provido na origem, a fi m de determinar a incidência de juros de 

mora a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo no tocante 

a lucros cessantes atinentes à relação contratual. Decisão monocrática negando 

seguimento ao apelo extremo. Insurgência da executada.

1. Alegada ofensa à coisa julgada. 1.1. No âmbito de liquidação de sentença, 

revela-se inviável a adoção de critérios de correção monetária e de juros 

moratórios diversos daqueles expressamente fi xados no título executivo, sob 

pena de ofensa à imutabilidade da coisa julgada. 1.2. No caso concreto, consoante 

assente pelo Tribunal de origem, o título executivo não tratara, de forma 

específi ca, sobre os parâmetros de incidência dos juros de mora e da correção 
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monetária atinentes aos lucros cessantes, razão pela qual não confi gurada coisa 

julgada acerca das aludidas verbas acessórias. 1.3. Incidência dos juros de mora 

a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil (por ser contratual a 

relação ensejadora da condenação por dano material), e da correção monetária a 

partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Precedentes. Incidência da Súmula 83/

STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.444.804/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 20.08.2015, DJe 28.08.2015)

7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para 

reconhecer a responsabilidade da seguradora recorrida pela reparação dos danos 

atinentes à reposição do tacógrafo subtraído e o pagamento de indenização 

referente aos lucros cessantes, nos termos delineados pela sentença, que fi ca 

restabelecida, inclusive quanto à determinação de liquidação por artigos.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.599.224-RS (2016/0117871-3)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Andreia de Lurdes Carvalho Maciel

Advogados: Gabriel Diniz da Costa e outro(s) - RS063407

Ana Paula Ruschel da Cunha e outro(s) - RS055405

Recorrido: Banco Santander Brasil S/A

Advogados: Gabriel Lopes Moreira - RS057313

Giovana Bloise Santarosa - RS077401

Marina Konig Vitola e outro(s) - RS086961

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Inadimplemento contratual. 

Acordo homologado judicialmente. Alienação fi duciária. Veículo 

automotor. Baixa de gravame. Demora. Dano moral. Não 

caracterização.
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1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso 

especial que alega ofensa ao art. 535 do CPC e não demonstra, clara 

e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do 

acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de 

declaração.

2. O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos 

estabelecidos no art. 389 do Código Civil, segundo o qual, “não 

cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais 

juros e atualização monetária segundo índices ofi ciais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado”.

3. Somente haverá indenização por danos morais se, além do 

descumprimento do contrato, fi car demonstrada circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde 

com o mero dissabor.

4. O simples atraso em baixar gravame de alienação fi duciária 

no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, 

dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas 

consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados 

a descumprimento contratual. Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, 

DJe 31.5.2017.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, 

nesta parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria 

Isabel Gallotti (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 16.8.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial 

interposto por Andreia de Lurdes Carvalho Maciel com fundamento no art. 105, 

III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do TJRS assim ementado:

Agravo interno. Decisão monocrática em apelação cível. Pode o Relator, com 

base nas disposições do art. 557, do Código de Processo Civil, negar seguimento 

ou dar provimento a recurso.

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Demora na 

liberação de gravame sobre veículo. Inexistência de dano moral. O fato descrito 

na exordial não tem relevância jurídica tratando-se de mero dissabor ou 

aborrecimento.

Inexistência de prova, por parte do autor, de ter realmente passado por 

constrangimento grave.

Para haver a indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um 

constrangimento relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não existiu. 

Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modifi car o 

entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a 

tese anterior, improcede o recurso interposto. Agravo interno não provido. (e-STJ 

fl . 200.)

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fl s. 228/232).

A recorrente sustenta, preliminarmente, estar caracterizada violação do art. 

535, I e II, do CPC/1973, sob o argumento de que “o acórdão foi omisso no que 

concerne ao não conhecimento da matéria alegada ao longo da lide” (e-STJ fl . 

241).

Afi rma também que “a especial súplica é perfeitamente cabível pela alínea 

‘c’, eis que o v. acórdão acha-se em frontal desacordo com decisões proferidas por 

outros tribunais, em afronta aos artigos 3º, § 2º, 4º, 6º, 14, 29, 39, 43, § 2º, e 51 do 

Código de Defesa do Consumidor, 113, 186, 247, 401, I, 422 e 927 do Código Civil, 

art. 131, 333, I e II, do CPC” (e-STJ fl . 244). Segundo argumenta, a demora no 

levantamento de gravame relativo à alienação fi duciária de automóvel geraria 

dano moral in re ipsa. Indica como paradigmas os seguintes julgados do STJ: 

AgRg no AREsp n. 132.249/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 

de 25.9.2012, e REsp n. 966.416/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 

Turma, DJe de 1º.7.2010.
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Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl . 287), tendo-se admitido o 

recurso especial na origem (e-STJ fl s. 289/296).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): O recurso especial foi 

interposto com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo 

por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma 

nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte 

(Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, fundada no 

descumprimento de acordo homologado judicialmente nos autos de revisional 

de contrato de fi nanciamento. Em tal acordo, fi cou acertado o levantamento, 

pela instituição fi nanceira, dos depósitos judiciais efetuados e a liberação, em 

favor do autor da revisional, também autor desta ação, do gravame – alienação 

fi duciária – pendente sobre o veículo automotor.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que o 

inadimplemento do acordo não era apto a gerar, por si, dano moral, e que o 

referido descumprimento deveria ser combatido mediante a “postulação de 

medida coercitiva e compensatória, não sendo caso de propor outra demanda 

visando a obter indenização por dano moral” (e-STJ fl . 129).

O acórdão recorrido negou provimento à apelação, considerando, em 

síntese, que os fatos narrados pela autora eram “mero dissabor ou aborrecimento” 

(e-STJ fl . 200), insuscetível de compensação por danos morais. Asseverou, ainda, 

não haver prova da existência de constrangimento grave.

A autora opôs embargos de declaração, alegando haver omissão acerca 

dos “artigos 3º, § 2º, 4º, 6º, 14, 29, 39, 43, § 2º, e 51 do Código de Defesa do 

Consumidor, 113, 186, 247, 401, I, 422 e 927 do Código Civil, art. 131, 333, I e II, 

do CPC” (e-STJ fl . 213). Pediu que o suposto vício fosse sanado, para viabilizar 

o respectivo prequestionamento e o cabimento de recursos para as instâncias 

superiores.

Os aclaratórios foram rejeitados, por ausência de omissão quanto à matéria 

jurídica (e-STJ fl s. 228/232).
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I. Violação do Art. 535 do CPC/1973

A recorrente aponta omissão do aresto proferido nos embargos de 

declaração, mas não particulariza o vício, alegando, de forma genérica, que “o 

acórdão foi omisso no que concerne ao não conhecimento da matéria alegada ao 

longo da lide” (e-STJ fl . 241). Aponta, ainda, o seguinte (e-STJ fl . 242):

Cumpre reiterar que no caso em tela, restaram opostos embargos de 

declaração com vistas a sanar a omissão apontada, no que tange a não aplicação 

dos dispositivos infraconstitucionais suscitados, portanto, foi objeto de decisão 

no acórdão hostilizado e apesar de interpostos embargos de declaração pelo 

recorrente com vistas à manifestação do Colegiado a quo a respeito, remanesceu 

a omissão

A tese recursal não especifi ca quais matérias teriam sido omitidas no 

acórdão, limitando-se à alegação vaga de negativa de prestação jurisdicional, por 

ausência de análise de todas as alegações pretéritas, deduzidas “ao longo da lide”.

Nesse ponto, não há como conhecer do recurso, pois a recorrente deixou de 

pormenorizar sua irresignação, o que atrai o óbice da Súmula n. 284/STF. Nesse 

sentido, os seguintes julgados:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação ordinária de cobrança. 

Decisão monocrática negando provimento ao reclamo. Insurgência recursal dos 

demandados.

1. O recurso especial que indica violação ao artigo 535 do CPC/1973, mas traz 

somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é defi ciente 

em sua fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal 

Federal. Ademais, consoante entendimento fi rmado nesta Corte, o julgador não 

está obrigado a responder, nem se ater a todos os argumentos levantados pelas 

partes, se já tiver motivos sufi cientes para fundamentar sua decisão.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 1.392.541/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 27.9.2016, DJe 4.10.2016.)

Agravo interno no recurso especial. Ação de indenização. Furto. Imputação. 

Ausência de provas. Posterior. Absolvição. Abuso de direito confi gurado. Reexame. 

Valor indenizatório. Redução. Súmula n. 7/STJ.

1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo 

Civil de 1973, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação 
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jurisdicional, é defi ciente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula n. 

284 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.471.035/PI, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 6.6.2017, DJe 13.6.2017.)

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

especial. Ação civil pública. Afronta ao art. 535 do CPC não demonstrada. Súmula 

n. 284/STF. Negativa de prestação jurisdicional não confi gurada. Danos morais 

coletivos. Falha na prestação do serviço. Configuração. Reexame de provas. 

Impossibilidade. Valor da indenização. Análise do conjunto fático-probatório dos 

autos. Inadmissibilidade. Súmula n. 7/STJ. Decisão mantida.

1. Considera-se defi ciente a fundamentação do recurso especial que alega 

violação do art. 535 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto 

omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no 

julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. Inexiste afronta aos arts. 131, 458, II, 460 e 535, II, do CPC se o acórdão 

recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. O fato de 

a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não confi gura negativa 

de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 706.335/RJ, de minha Relatoria, Quarta Turma, julgado em 

24.5.2016, DJe 30.5.2016.)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil. Cadernetas de poupança. 

Planos econômicos. Violação ao artigo 535. Demonstração no recurso especial 

do ponto em que o acórdão recorrido caiu em vício de omissão. Não ocorrência. 

Planos Bresser e Verão. IPC. Lei de Recursos Especiais Repetitivos. Súmula 83 do 

STJ. Aplicação. Possibilidade.

1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que 

alega violação do art. 535 do CPC, a teor da Súmula 284 do STF, quando não 

demonstrado, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou 

obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos 

embargos de declaração.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.401.780/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, 

julgado em 10.11.2015, DJe 25.11.2015.)
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O recurso especial, nessa parte, não merece conhecimento.

II. Dano Moral

O inadimplemento contratual gera, ordinariamente, os efeitos estabelecidos 

no art. 389 do Código Civil: “(...) perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices ofi ciais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado”.

Na essência, o descumprimento consiste em um percalço da vida social, um 

aborrecimento, cujos efeitos jurídicos são de ordem patrimonial. Não acarreta, 

necessariamente, lesão a direito da personalidade, passível de ensejar a reparação 

por dano moral.

A propósito, esclarece Sérgio Cavalieri:

O direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, ou a 

qualquer outro direito de personalidade – todos estão englobados no direito à 

dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional 

relativo aos direitos da pessoa humana.

Dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que violação do 

direito à dignidade (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 

2003, pág. 95.)

A jurisprudência está consolidada nessa linha. A título ilustrativo, confi ra-

se o seguinte julgado:

Agravo interno no recurso especial. Seguro de vida em grupo. Recusa de 

pagamento de indenização. Descumprimento contratual. Danos morais. 

Inexistência. Alteração do contexto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 7/

STJ. Agravo não provido.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 

o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de 

surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, 

embora não desejável nos negócios contratados.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou 

que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada 

nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não 

sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele 

delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, 
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demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que 

encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.553.703/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 15.12.2016, DJe 7.2.2017.)

Também há precedentes desta Corte envolvendo demora na entrega 

de imóvel adquirido na planta. O entendimento está fi rmado no sentido da 

ausência de danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual, 

sendo indispensável que o autor, para obter indenização extrapatrimonial, 

demonstre situação extraordinária, capaz de gerar efetiva lesão moral, diversa de 

simples aborrecimento. Sobre o tema:

Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo 

em recurso especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Regularidade 

processual. Súmula n. 115 do STJ. Afastamento. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Compra e venda. Imóvel em construção. Atraso na entrega da 

obra. Violação dos arts. 458 e 535 do CPC. Omissão inexistente. Arts. 402, 884 e 

944 do CC/2002. Lucros cessantes devidos. Jurisprudência dominante. Súmula 

n. 568 do STJ. Dispositivos de lei federal. Falta de prequestionamento. Súmula n. 

211 do STJ. Dano moral indenizável. Não ocorrência. Dissídio jurisprudencial não 

comprovado.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9.3.2016: Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

[....]

4. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se 

presume, confi gurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, 

devidamente comprovadas, importem em signifi cativa e anormal violação a direito 

da personalidade dos promitentes-compradores, hipótese que não se verifi ca no caso 

vertente. Precedentes.

5. A matéria contida nos arts. 283, 332, 333, I e II, 396, 476, 491, do Código 

Civil e 52 da Lei n. 4.591/1964, tidos por violados, não foi debatida no acórdão 

recorrido, nem nos embargos de declaração, incidindo, no ponto, o óbice contido 

no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

6. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela 

divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos 

e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica 

aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
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8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Agravo regimental conhecido e parcialmente provido.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 745.577/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira 

Turma, julgado em 23.5.2017, DJe 5.6.2017 – grifei.)

Civil. Agravo regimental no recurso especial. Ação de obrigação c/c indenização 

por danos morais. Atraso na entrega de imóvel. Aborrecimento e dissador. Exame 

das premissas fáticas do acórdão recorrido. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Não 

incidência.

1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos 

morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar 

dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade.

2. A Corte local, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de 

indenização por danos morais, concluiu que o atraso na entrega do imóvel, de 

aproximadamente 9 (nove) meses, por si, frustrou a expectativa do casal de ter um 

lar, causando, consequentemente, transtornos por não ter domicílio próprio. Com 

efeito, o Tribunal de origem apenas superestimou o desconforto, o aborrecimento e a 

frustração da autora, sem apontar, concretamente, situação excepcional específi ca, 

desvinculada dos normais aborrecimentos do contratante que não recebe o imóvel 

no prazo contratual.

3. A orientação adotada na decisão agravada não esbarra no óbice contido no 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista que foram consideradas, apenas, 

as premissas fáticas descritas no acórdão recorrido.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.408.540/MA, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 

12.2.2015, DJe 19.2.2015 – grifei.)

Nada obstante, excepcionalmente, o inadimplemento contratual poderá 

gerar danos morais. Verifi cada circunstância fática cujos efeitos efetivamente 

extrapolem a mera frustração pelo não recebimento do que normalmente se 

espera, é possível concluir pela violação dos direitos inerentes à personalidade, 

exsurgindo direito à respectiva compensação de natureza extrapatrimonial. A 

propósito:

Agravo interno no recurso especial. Plano de saúde. Recusa à cobertura de 

procedimento cirúrgico emergencial, sob alegação de carência. Cláusula abusiva. 

Dano moral confi gurado. Precedentes do STJ. Quantum indenizatório razoável. 

Agravo interno desprovido.

1. É pacífi ca a jurisprudência desta Corte no sentido de que há caracterização 

do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa a cobrir o 
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tratamento médico emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em mero 

aborrecimento por inadimplemento contratual.

2. A verba indenizatória fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende 

aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às 

especifi cidades da causa, não destoando do que comumente, em casos análogos, 

tem fi xado este Tribunal Superior.

3. Agravo a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.613.255/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 2.2.2017 – grifei.)

Direito Civil e Processual Civil. Rescisão contratual. Promessa de compra e 

venda de imóvel. Art. 40, § 2º, da Lei n. 4.591/1964. Não incidência. Particularidade 

do caso concreto. Inadimplemento contratual. Parcelas pagas. Devolução integral. 

Dano moral. Cabimento. Excepcionalidade.

[...] 2. Tendo havido um novo negócio jurídico entre as partes (adquirentes de 

imóvel da falida Encol e a recorrente) - relação jurídica que, efetivamente, deu 

ensejo à presente demanda -, a Carvalho Hosken S/A não assume no litígio posição 

de simples incorporadora ou proprietária do terreno no qual o empreendimento 

imobiliário seria erguido. Assim, mostra-se inaplicável o art. 40, § 2º, da Lei n. 

4.591/1964, que restringe o valor a ser restituído aos promitentes compradores 

pela incorporadora. Bem por essa razão que o mencionado dispositivo legal não 

foi prequestionado, motivo por que incide a Súmula n. 211/STJ.

3. Se a rescisão do contrato de compra e venda decorreu do inadimplemento 

na entrega do imóvel, descabe retenção de percentual pago pelo comprador, 

devendo a restituição das parcelas ser integral.

4. Muito embora seja sólida a jurisprudência segundo a qual o mero 

inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, reconhece-se 

excepcionalmente a possibilidade da condenação, notadamente quando estão 

em discussão bens jurídicos de especial grandeza, como é o direito a moradia. 

Precedentes.

5. No caso em exame, o contrato foi fi rmado no ano de 1994, com ajuste de novo 

termo de compromisso em 1999, mas até a data do ajuizamento da ação - 2005 -, 

o inadimplemento persistia e o imóvel não havia sido entregue, circunstância que 

revela bem mais que mero dissabor e autoriza, de fato, a condenação por dano moral.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 168.231/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 5.8.2014, DJe 12.8.2014 – grifei.)

Oportuno registrar que, em hipótese similar à destes autos, esta Quarta 

Turma, no julgamento do AgInt no AREsp n. 953.108/RS (Rel. Ministro Raul 
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Araújo, em 14.2.2017, DJe de 22.2.2017), concluiu noutro sentido, isto é, pela 

existência de dano moral em razão da simples demora na baixa do gravame:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Financiamento de veículo. 

Descumprimento de acordo homologado judicialmente. Ausência de baixa do 

gravame no Detran. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Valor 

fi xado em patamar razoável. Termo inicial para incidência dos juros de mora. 

Citação. Agravo não provido.

1. A apuração dos fatos e o exame das provas cabe soberanamente às instâncias 

ordinárias. Porém, a verificação da subsunção dos fatos como delineados no 

acórdão recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível 

nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido 

de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples 

descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas 

verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do 

fato ofensivo, confi gurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes.

3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não 

é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor 

encontra-se em sintonia com os fi xados ou mantidos por esta Corte em casos 

análogos. Precedentes.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que 

os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no 

artigo 405 do Código Civil de 2002.

5. Agravo interno não provido. (Grifei.)

No referido julgado, quanto à indenização por dano moral vinculada à 

demora na baixa do gravame, o voto do em. Ministro Relator reporta-se aos 

seguintes precedentes: REsp n. 966.416/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, 

Terceira Turma, DJe de 1º.7.2010 (pertinente a dano moral oriundo de gravame 

hipotecário não baixado, citado no presente recurso especial para efeito de 

divergência), AgRg no AREsp n. 651.108/RS, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Terceira Turma, DJe de 18.5.2015 (dano moral por demora na baixa 

de gravame no registro de veículo – alienação fi duciária), e AgRg no AREsp 

n. 641.124/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 

18.3.2015 (dano moral resultante, simultaneamente, da manutenção indevida 

de consumidor nos serviços de proteção ao crédito e da demora na baixa de 

gravame no registro de veículo).
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Contudo, o entendimento da eg. Terceira Turma foi superado pelo 

julgamento recente do REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017, cuja ementa será transcrita 

adiante. O precedente da Quarta Turma, por sua vez, proferido no AREsp n. 

641.124/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, possuía dois fundamentos para a 

condenação em danos morais: a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito e a demora na baixa do gravame constante no registro do veículo, o que, 

de certo modo, distingue-se do caso de que ora se trata.

No caso em apreço, entendo que a simples demora na baixa da restrição 

no registro do veículo, por si, sem qualquer outro fato atribuidor de caráter 

extraordinário ao descumprimento, não enseja reparação por dano moral.

Com efeito, os fatos narrados na petição inicial, que deram origem à 

presente demanda, podem ser assim resumidos: (i) em ação revisional de 

contrato bancário, as partes, ora litigantes, fi zeram acordo, homologado em julho 

de 2009, arquivando-se os autos em dezembro daquele ano; (ii) o pacto previu, 

de um lado, o levantamento, pela instituição fi nanceira, dos valores depositados 

em juízo e, de outro, a baixa do gravame relativo ao veículo automotor; (iii) após 

o arquivamento, nem o alvará judicial foi levantado pela instituição fi nanceira, 

nem o gravame foi baixado; e, (iv) “ao verifi car a condição cadastral de seu 

automóvel junto ao Detran/RS, a autora, no dia 13 de março de 2012, percebeu 

que a alienação que maculava sua propriedade ainda não foi liberada pelo 

requerido” (e-STJ fl . 3).

Nota-se que, após o arquivamento do feito, as partes não perceberam 

o descumprimento da avença, o que somente foi notado anos depois, em 

consulta ao registro do veículo junto ao órgão de trânsito. Não houve, desse 

modo, nenhuma outra informação ou circunstância que pudesse ser aliada ao 

descumprimento, para caracterizar a efetiva violação da dignidade da autora.

Em situação semelhante, também relacionada à demora em baixar 

gravame de veículo automotor, a eg. Terceira Turma, recentemente, modifi cou 

a orientação adotada em julgados anteriores e concluiu pela ausência de dano 

moral, exatamente porque não haveria afronta aos direitos da personalidade. Eis 

a ementa:

Direito Civil. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. 

Violação do art. 1.022 do CPC/2015. Ausência. Financimento de veículo com 

alienação fiduciária em garantia. Acordo. Quitação do contrato. Demora na 

liberação do gravame sobre o bem junto ao órgão de trânsito competente. Dano 

moral não caracterizado.
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1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos 

embargos de declaração.

2. A confi guração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a 

direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, 

descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo 

desarrazoado.

3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, 

a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar 

a liberação do gravame de alienação fi duciária sobre o veículo junto ao órgão de 

trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

23.5.2017, DJe 31.5.2017 – grifei.)

Extrai-se do voto da eminente Relatora:

18. Entretanto, como já ressaltado, não basta, à caracterização do dano 

moral, o ilícito contratual e os aborrecimentos que lhe são ínsitos, não tendo o 

recorrente, no particular, demonstrado a existência de outros fatores, para além 

da simples demora do recorrido em proceder à baixa do gravame, que lhe tenham 

trazido grave ofensa ou sofrimento. In casu, a omissão da instituição fi nanceira 

sequer impediu a fruição do bem pelo recorrente, limitando-o apenas quanto à 

possibilidade de venda a terceiros de forma plenamente desembaraçada.

19. Ao recorrente caberia, na hipótese, a utilização dos instrumentos previstos 

no ordenamento jurídico para obrigar o recorrido a cumprir sua parte na avença 

– a exemplo da ação de obrigação de fazer, que, inclusive, admite a aplicação de 

meios coercitivos ao cumprimento da prestação – não havendo que se falar em 

dano moral passível de compensação.

Em tais circunstâncias, não há dano moral a ser compensado nos presentes 

autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.


