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EMENTA

Processual Civil. Embargos de divergência no recurso especial. 

Recurso manejado sob a égide do CPC/1973. Ação inibitória. Publicação 

de vídeos íntimos. Youtube. Multa cominatória. Valor. Ausência de 

similitude fática. Exame da alegada divergência. Impossibilidade. 

Recurso não conhecido.

1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso ante os termos do 

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

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

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

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta 

aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria 
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das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, 

passou a admitir a revisão da astreinte em sede especial quando 

atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento 

sem causa, ou ínfi mos, insufi cientes para manter a coercibilidade da 

medida.

3. A compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação 

do enriquecimento sem causa é analisada de acordo com as 

particularidades do caso, o que acarreta divergência de valores na 

resolução de cada caso concreto.

4. Os embargos de divergência constituem recurso de cognição 

estrita, exigindo para o seu conhecimento a demonstração de que 

os acórdãos confrontados partiram de similar contexto fático para 

atribuir soluções jurídicas dissonantes.

5. Na hipótese, a similitude fática não foi demonstrada, uma 

vez que os acórdãos embargado e paradigma arbitraram o valor da 

astreinte de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento no 

mesmo sentido do acórdão embargado, de que o termo inicial de 

incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC 

deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de 

dano moral (Súm. 362/STJ) (REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, j. 22.4.2014, DJe 2.5.2014), incidindo o 

teor do enunciado da Súmula n. 168 do STJ: Não cabem embargos 

de divergência quando a jurisprudência do tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado.

7. Embargos de divergência não conhecidos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de divergência, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas 
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Bôas Cueva, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Sustentaram oralmente o Dr. Rodrigo Fux, pelo embargante Renato 

Aufi ero Malzoni Filho, e o Dr. Eduardo Mendonça, pelo embargado Google 

Brasil Internet Ltda.

Brasília (DF), 28 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 30.6.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Trata-se de embargos de divergência em 

recurso especial nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença de ação 

inibitória apresentada por Google Brasil Internet Ltda. e Youtube LLC (Google e 

Youtube), na qual se alega divergência entre a Terceira e a Quarta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça sobre o critério para a fi xação das astreintes e o 

termo inicial da atualização monetária da condenação.

Renato Aufi ero Malzoni Filho e Daniella Cicarelli Lemos (Renato e Daniella) 

ajuizaram ação inibitória contra Google e Youtube, pretendendo a condenação 

deles para fazer cessar a divulgação de vídeo em que foram filmados em 

momentos de intimidade, determinando-se, no caso de descumprimento, a 

incidência de multa diária.

A pretensão foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo por ocasião do julgamento da apelação, a fi m de condenar Google e 

Youtube na obrigação de fazer consistente na retirada das imagens e vídeo de seu 

portal de internet, sob pena de pagamento de multa cominatória no valor de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por dia de descumprimento.

Na fase de cumprimento de sentença, Renato e Daniella postularam 

o pagamento da quantia de R$ 95.324.773,90 (noventa e cinco milhões, 

trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e noventa 

centavos), a título de multa cominatória, em razão do descumprimento da 

ordem judicial por 381 dias.
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Google e Youtube apresentaram impugnação que foi acolhida para reduzir o 

valor da multa cominatória, fi xando-a em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

para cada um dos exequentes, corrigida a partir da data da decisão.

Interposto agravo de instrumento somente por Renato, o Tribunal de 

origem lhe deu parcial provimento para afastar a redução da multa cominatória 

e determinar a prévia liquidação por arbitramento, em decisão assim ementada:

Agravo de instrumento. Ação inibitória. Fase de cumprimento de sentença. 

Impugnação. Decisão que rejeita as preliminares e julga o incidente para reduzir 

o valor das astreintes a R$ 500.000,00. Inconformismo. Pretensão para que seja 

reconhecida a irregularidade de representação do executado, assim como 

rejeitada a impugnação pela falta de indicação do valor tido como correto, 

mantido o valor da multa. Rejeição. Representação processual regularizada. Falta 

de indicação do valor que não tem o condão de obstaculizar o conhecimento da 

impugnação. Redução das astreintes que não deve ser mantida, em virtude de 

decisão anterior do Tribunal (AgIn 0113488-16.2012.8.26.0000) que determinou 

a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 475-C do CPC. Provimento, em 

parte, apenas para revogar a redução da multa. (e-STJ, fl s. 4.593/4.600)

Contra essa decisão, Renato interpôs recurso especial, alegando violação, 

no que interessa à análise dos embargos de divergência, dos arts. 334, 339, 

364, 475-B, 475-J, § 2º, aos arts. 475-L e 475-M, todos do CPC/1973, porque 

não era o caso de proceder à liquidação por arbitramento uma vez que as 

instâncias ordinárias já haviam fi xado o dies a quo, o dies ad quem e o valor de 

R$ 250.000,00 a título de multa por dia de violação, condições que autorizam a 

liquidação por simples cálculo aritmético do credor.

Ao analisar as decisões proferidas nas instâncias inferiores, a Quarta Turma 

desta Corte concluiu que o procedimento de liquidação era inócuo e irrelevante 

para o caso concreto, porque o acórdão exarado aos 28.6.2007 reconheceu o 

descumprimento da tutela antecipada concedida aos 29.9.2006.

Desse modo, para a análise das questões trazidas a esta Corte Superior, 

considerou incontroverso o período de 29.9.2006 a 28.6.2007 para a incidência 

da multa diária arbitrada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 

em acórdão assim ementado:

Direito Processual Civil. Recurso especial. Ação inibitória. Publicação de vídeos 

íntimos. Youtube. Retenção do recurso. Art. 542, § 3º, do CPC. Inaplicabilidade. 

Matéria constitucional. Impropriedade da via eleita. Arts. 3º, 6º, III, 7º, III, e 27 

da Lei n. 8.935/1994 e arts. 265 a 277 da Lei n. 6.404/1976. Dispositivos não 
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prequestionados. Impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de 

procuração. Súmulas 283 e 284 do STF. Falta ou defi ciência de representação 

processual nas instâncias ordinárias. Vício sanável. Aplicação dos arts. 13 e 37 do 

CPC. Excesso de execução. Art. 475-L, § 2º, do CPC. Inaplicabilidade. Discussão 

sobre a forma de liquidação. Desnecessidade. Acórdão que reconhece o 

descumprimento da ordem judicial e fi xa o valor da multa diária. Valor da multa 

cominatória. Possibilidade de redução pelo STJ. Adequação aos patamares da 

razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

1. Não há falar em aplicação do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, 

uma vez que as peculiaridades do caso concreto, especialmente o vultoso valor 

envolvido na demanda e a possível inocuidade do provimento jurisdicional 

em caso de retenção do apelo, exigem o imediato processamento do recurso 

especial.

2. A matéria constitucional invocada não é de ser examinada nesta via, 

porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça pelo artigo 

105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unifi car o direito infraconstitucional.

3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da matéria na 

via do recurso especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do 

aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor 

do entendimento disposto na Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso 

extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”.

5. Incide, por analogia, a Súmula 284/STF quando os dispositivos arrolados 

pela parte recorrente não amparam a tese arguida.

6. A jurisprudência desta Corte Superior perfi lha o entendimento no sentido 

de que a falta ou defi ciência de representação processual nas instâncias ordinárias 

constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, a sua posterior regularização, 

diante da aplicação conjunta dos arts. 13 e 37 do Código de Processo Civil.

7. Não há falar em aplicação do art. 475-L, § 2º, do CPC na hipótese em que a 

impugnação, além de versar sobre matérias referentes à nulidade da execução 

e à necessidade de garantia, requer, de forma alternativa, a redução do valor 

da multa cominatória (astreintes) ao argumento da violação aos patamares da 

razoabilidade e proporcionalidade.

8. O procedimento de liquidação se mostra inócuo e irrelevante para o 

caso concreto, pois o próprio acórdão exarado em 28.6.2007 já reconhece o 

descumprimento da tutela antecipada concedida em 28.9.2006 e, ao mesmo 

tempo, fi xa o valor da multa diária.

9. A renitência da recorrida em efetivar a ordem concedida em sede de 

antecipação da tutela, ao menos no período mencionado, bem como o valor 
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determinado a título de multa diária são sufi cientes para chegar à conclusão de 

que, na hipótese, a liquidação carece de qualquer utilidade prática.

10. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é 

apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser 

modifi cada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou 

suprimir o valor da multa.

11. No âmbito do recurso especial, é possível a redução do montante da 

multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total descompasso com a 

razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa cogitar da eventual ofensa 

ao enunciado da Súmula 7/STJ.

12. Valor total das astreintes fi xado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais) para cada um dos autores.

13. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 

13.10.2015, DJe 27.10.2015 - sem destaque no original)

Os embargos declaratórios apresentados por Google e Youtube foram 

rejeitados sob o argumento de que a Turma julgadora, ao considerar as 

peculiaridades do caso concreto, entendeu que a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais) para cada autor, revela-se proporcional ao descumprimento 

de obrigação fi xada pela tutela antecipada e confi rmada na sentença (e-STJ, fl s. 

4.845/4.851).

Os embargos de declaração apresentados por Renato foram rejeitados, 

mantido o valor da astreinte e ratifi cado o entendimento anteriormente fi rmado 

quanto ao termo inicial da correção monetária:

Ademais, nada obsta que o acórdão determine a incidência de juros e correção 

monetária a partir da data do julgamento do recurso especial, uma vez que o 

valor fi nal da astreinte também levou em consideração os refl exos monetários 

desde o ajuizamento da demanda. Em outras palavras, o valor fi nal arbitrado pela 

Turma retrata o montante adequado e efetivo para o caso concreto, incluindo as 

cifras decorrentes de atualização da moeda no tempo (e-STJ, fl . 4.858).

Renato, então, interpôs embargos de divergência, pugnando pelo 

reconhecimento do dissídio e pelo provimento do recurso, a fi m de que prevaleça 

a solução adotada pela Terceira Turma quanto ao critério para a fi xação do valor 

da multa cominatória e o termo inicial da atualização da condenação, conforme 

decidido no paradigma indicativo da divergência, o acórdão proferido pela 

Terceira Turma no julgamento do REsp n. 1.185.260/GO, de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa é do seguinte teor:
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Processo Civil. Recurso especial. Astreinte. Valor insufi ciente. Liminar obtida. 

Exigibilidade do título executivo suspensa. Obrigação de não fazer. Inclusão do 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Ajuizamento de ação de 

execução com fundamento em contrato de confi ssão de dívida. Exigibilidade 

suspensa. Negativação no Serasa. Consequência direta do ajuizamento 

da execução. Descaso do devedor. Descumprimento que persiste. Grande 

capacidade econômica do executado. Pedido de majoração. Deferimento. Multa 

cominatória majorada.

1. A negativação do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito como 

consequência direta do ajuizamento de ação de execução lastreada em contrato 

de confi ssão de dívida, confi gura descumprimento de ordem judicial exarada 

em decisão que deferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade do título 

executivo extrajudicial e determinar uma obrigação de não fazer, consistente no 

impedimento à exequente de lançar o nome do autor em cadastros negativos.

2. Sendo o descaso do devedor o único obstáculo ao cumprimento 

da determinação judicial para o qual havia a incidência de multa diária e 

considerando-se que ainda persiste o descumprimento da ordem, justifi ca-se a 

majoração do valor das astreintes.

3. A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser 

elevada o sufi ciente a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação 

e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a 

respectiva pena pecuniária. Por outro lado, não pode o valor da multa implicar 

enriquecimento injusto do devedor. Precedentes.

4. Na hipótese de se dirigir a devedor de grande capacidade econômica o valor 

da multa cominatória há de ser naturalmente elevado, para que se torne efetiva a 

coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial. Precedentes.

5. Recurso especial provido, para majorar a multa cominatória ao importe 

de R$7.000,00 (sete mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das 

atualizações legalmente permitidas, adotando como termo inicial, da 

mesma forma como fez o Tribunal de origem, a data da intimação pessoal do 

representante legal da recorrida, qual seja, 28 de julho de 2006, de modo que, até 

o presente momento, resultam aproximadamente 49 meses de descumprimento.

(REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.10.2010, 

DJe 11.11.2010)

Nas razões dos embargos de divergência, sustentou que deve prevalecer 

o entendimento do acórdão paradigma que majorou a multa cominatória uma 

vez confi gurado o descaso e a resistência indevida da parte para cumprimento 

da decisão judicial, ao contrário do acórdão embargado, que embora tenha 

reconhecido incontroverso o período de descumprimento da decisão judicial 

(29.9.2006 a 28.6.2007 - 270 dias), aliado à renitência de Google e Youtube 
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em retirarem o vídeo da internet, reduziu drasticamente o valor da astreinte 

para a quantia de R$ 250.000,00, valor este anteriormente fixado para o 

descumprimento por apenas um dia. Além disso, sustentou que também deve 

prevalecer o termo inicial da correção monetária do valor da astreinte fi xado 

no paradigma, ou seja, a partir da intimação pessoal do representante legal do 

devedor da decisão judicial (e-STJ, fl s. 4.870/4.913).

A impugnação foi apresentada (e-STJ, fl s. 4.937/4.951).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Inicialmente, vale pontuar que 

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

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

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

do STJ na sessão de 9.3.2006:

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

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

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

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme constou no relatório, trata-se de embargos de divergência em 

recurso especial nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença de ação 

inibitória apresentada por Google Brasil Internet Ltda. e Youtube LLC (Google e 

Youtube), na qual se alega divergência entre a Terceira e a Quarta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça sobre o critério para a fi xação das astreintes e o 

termo inicial da atualização monetária da condenação.

Renato Aufi ero Malzoni Filho e Daniella Cicarelli Lemos (Renato e Daniella) 

ajuizaram ação inibitória contra Google e Youtube, pretendendo a condenação 

deles para fazer cessar a divulgação de vídeo em que foram filmados em 

momentos de intimidade, determinando-se, no caso de descumprimento, a 

incidência de multa diária.

O pedido foi acolhido, com a fi xação de multa diária de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), para inibir transgressão ao comando de 

abstenção.
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Na fase de cumprimento de sentença, Renato e Daniella postularam o 

pagamento da quantia de R$ 95.324.773,90 (noventa e cinco milhões, trezentos 

e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), a título 

de multa cominatória, em razão do descumprimento da ordem judicial por 381 

dias.

Google e Youtube apresentaram impugnação, que foi acolhida para reduzir o 

valor da multa cominatória, fi xando-a em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

para cada um dos exequentes, corrigida a partir da data da decisão.

Interposto agravo de instrumento somente por Renato, o Tribunal de 

origem lhe deu parcial provimento para afastar a redução da multa cominatória 

e determinar a prévia liquidação por arbitramento:

[...] em razão da necessidade de aferir se o recorrente ainda descumpre a 

obrigação imposta no sentido de “providenciar, em trinta dias, todos os vídeos do 

casal que se encontram nos links admitidos, para, a partir daí, impedir, a partir da 

identifi cação do IP (inclusive ‘lan house’), o acesso dos usuários que retornarem 

o vídeo para o site, sob pena de pagar, ao autor, a multa de R$ 250.000,00, como 

estabelecido” (e-STJ, fl s. 4.593/4.600).

Inconformado, Renato interpôs recurso especial, alegando violação, no que 

interessa à análise dos embargos de divergência, dos arts. 334, 339, 364, 475-B, 

475-J, § 2º, aos arts. 475-L e 475-M, todos do CPC/1973, porque não é o caso 

de proceder a liquidação por arbitramento uma vez que as instâncias ordinárias 

já fi xaram o dies a quo, o dies ad quem e o valor de R$ 250.000,00 de astreinte por 

dia de violação, condições que autorizam a liquidação por cálculo aritmético do 

credor.

Ao analisar as decisões proferidas nas instâncias inferiores, a Quarta Turma 

desta Corte concluiu que o procedimento de liquidação era inócuo e irrelevante 

para o caso concreto, porque o acórdão exarado aos 28.6.2007 reconheceu o 

descumprimento da tutela antecipada concedida aos 29.9.2006.

Desse modo, para a análise das questões trazidas a esta Corte Superior, a 

Quarta Turma considerou incontroverso o período de 29.9.2006 a 28.6.2007 

para a incidência da multa diária arbitrada em R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais).

É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, sob a alegação 

de divergência com o aresto da Terceira Turma, REsp n. 1.185.260/GO, de 

relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que não merece conhecimento.
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(1) Da divergência quanto ao critério de fi xação da astreinte

É pacífi co o entendimento de que a divergência que enseja a interposição 

do recurso em análise é aquela que se destina a dirimir possível dissídio no 

âmbito desta Corte Superior, que tem por fi nalidade precípua uniformizar a 

interpretação do direito infraconstitucional.

A Corte Especial entende que não cabe, em embargos de divergência, a análise 

de possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão só a de eventual dissídio 

de teses jurídicas, a fi m de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional 

no âmbito do STJ (AgRg nos EREsp 840.567/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Corte Especial, j. 29.6.2010, DJe 13.8.2010).

A revisão dos valores fi xados a título de multa cominatória nesta Corte 

Superior somente tem sido autorizada em hipóteses excepcionais, em que 

houver a confi guração de quantias irrisórias ou exorbitantes, aptas a afastar a 

incidência da Súmula n. 7 do STJ.

A fi xação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de cada 

caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio porque exigiria 

o confronto de elementos não suscetíveis de análise no estrito âmbito de 

julgamento dos embargos de divergência.

Nesse sentido, é entendimento pacifi cado na Súmula n. 420 do STJ de que 

é incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos 

morais.

Do mesmo modo, nos casos em que houve alteração do valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios, o STJ tem rechaçado a divergência:

Agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial. Honorários 

advocatícios. Discussão sobre irrisoriedade ou exorbitância. Não cabimento. 

Situações fáticas diversas. Grau de cognição diferente. Inexistência de similitude 

fática entre os julgados confrontados.

1. O STJ tem fi rmado orientação no sentido de que, em regra, não cabem 

Embargos de Divergência para fins de discussão sobre a irrisoriedade ou 

exorbitância do valor fi xado a título de honorários advocatícios.

2. Não há contradição no acórdão recorrido quando consignou mostrarem-se 

incabíveis os presentes Embargos, cujos paradigmas apontados versam sobre 

casos distintos do que ora se cuida, na medida em que naqueles o Superior 

Tribunal de Justiça acabou por superar o óbice de conhecimento, de forma a 

alterar, ante a excessividade ou irrisoriedade reconhecida, os valores estabelecidos 

a título de honorários advocatícios.
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3. Segundo a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não 

se admite a interposição de Embargos de Divergência para discutir a questão da 

irrisoriedade ou exorbitância do valor fi xado a título de honorários advocatícios, cuja 

verifi cação decorre das particularidades de cada caso concreto.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1.322.257/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, 

j. 7.12.2016, DJe 19.4.2017 - sem destaque no original)

Processual Civil. Honorários advocatícios. Quantum. Alteração. Embargos de 

divergência. Não cabimento.

1 - Não cabem embargos de divergência para aumentar ou diminuir o quantum de 

honorários advocatícios, dado que se trata de questão decidida por órgão fracionário 

deste Tribunal, nos limites de sua competência e com base nas peculiaridades de cada 

demanda, não podendo haver, então, dissidência de teses. Precedente da Corte 

Especial (EREsp n. 494.377/SP).

2 - Embargos de divergência não conhecidos.

(Pet 2.512/MG, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Fernando Gonçalves, Corte Especial, j. 3.8.2005, DJ 1º.2.2006, p. 412 - sem destaque 

no original)

Portanto, em hipóteses semelhantes, como a alteração de valores dos 

danos morais ou dos honorários advocatícios na instância especial, esta Corte 

Superior não admite a análise da divergência porque a decisão é pautada nas 

peculiaridades dos casos analisados.

Com a multa cominatória, não é diferente.

A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos 

olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, 

da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir 

a revisão em sede especial quando se tratar de multa que atingiu valores 

notoriamente exagerados ou ínfi mos, insufi cientes para manter a coercibilidade 

da medida.

Assim, consolidou-se o entendimento de que a astreinte deve observar o 

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e atender, ao mesmo tempo, o 

objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação específi ca, sem, contudo, 

ensejar o enriquecimento sem causa do credor.

A compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação do 

enriquecimento sem causa é analisada de acordo com as especifi cidades do caso, o 

que acarreta divergência de valores em razão das suas circunstâncias particulares.
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Os julgados da Terceira Turma têm privilegiado o efeito pedagógico da 

astreinte, como meio de evitar que o agente compelido a cumprir a obrigação 

permaneça inerte, na expectativa de ver o valor reduzido em momento posterior 

pelos órgãos julgadores.

No julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, de relatoria do Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, a Terceira Turma fi rmou entendimento de que a apuração da 

razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verifi cada 

no momento de sua fi xação em relação ao da obrigação principal, uma vez que 

a redução do montante total a título de astreinte, quando superior ao valor da 

obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor 

em cumprir as decisões judiciais, bem como estimula a interposição de recursos 

com esse fi m a esta Corte, em total desprestígio da atividade jurisdicional das 

instância ordinárias.

A preocupação com a efetividade das decisões judiciais foi destacada no 

voto:

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

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

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

causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe 

Salomão, Quarta Turma, DJe de 26.8.2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator 

o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27.11.2013; REsp n. 

947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 

13.10.2009.

Ocorre, todavia, que esse não é o único e nem o mais efi caz critério a ser adotado 

no exame dos pedidos de redução do valor fi xado a título de astreintes, notadamente 

em situações semelhantes a dos presentes autos, em que pessoas físicas, jurídicas 

e grupos econômicos dotadas de boa situação econômico/fi nanceira e, portanto, 

capazes de pagar a multa fi xada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a 

decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas, em 

relação ao valor que originou a execução, para ao fi nal bater às portas do judiciário 

postulando a revisão daquela quantia, transferindo ao órgão jurisdicional, até 

mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento 

de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde fi nanceira e enriquecimento 

ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

Nesse contexto, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz 

entre o simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o valor total fi xado a 

título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples 

fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do 

devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos 
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com esse fi m a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total 

desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser 

as responsáveis pela defi nição da questão, e da própria efetividade da prestação 

jurisdicional.

Penso que, nessas hipóteses, outro parâmetro pode ser utilizado, 

possivelmente com maior efi cácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a 

razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fi xação, em relação ao 

da obrigação principal, caso em que, verifi cado que a astreinte foi estipulada em 

quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que 

foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso 

do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não seria 

admitida, sua redução.

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da 

multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a 

fase de sua fi xação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida 

em que fi cará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que 

somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. (sem 

destaques no original)

Em recente julgado da Quarta Turma, após amplo debate, foram fi rmados 

os seguintes parâmetros para a fi xação da astreinte:

Recurso especial. Direito Civil. Obrigação de fazer e indenizatória. Ordem 

judicial determinando que a ré retire gravames de veículo no Detran, sob pena de 

multa diária. Astreintes. Parâmetros de fi xação.

1. É verdade que, para a consecução da “tutela específi ca”, entendida essa 

como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional 

pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas 

de apoio a que faz menção, de forma exemplifi cativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do 

CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma 

coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os 

principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja 

realização as astreintes devem ser sufi cientemente persuasivas; e b) vedação ao 

enriquecimento sem causa do benefi ciário, porquanto a multa não é, em si, um bem 

jurídico perseguido em juízo.

3. O arbitramento da multa coercitiva e a defi nição de sua exigibilidade, bem 

como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, 

sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns 

parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo 

para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de 
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resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e 

dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais efi ciente para 

se alcançar a tutela almejada, notadamente verifi cando medidas de apoio que 

tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua 

majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o 

devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou 

jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da 

medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específi co equivalente.

5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do 

corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria 

perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do 

devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja 

indicando outros meios de adimplemento, seja não difi cultando a prestação do 

devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua 

posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n. 

169 das Jornadas de Direito Civil do CJF.

6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da 

razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente 

R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, 

por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como 

poderia o próprio juízo ter adotado outros meios sufi cientes para o cumprimento 

da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante fi nal de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016 

- sem destaque no original)

Na oportunidade, o Ministro Luis Felipe Salomão apontou a divergência 

existente entre os julgados das turmas que compõem a Segunda Seção:

4. De qualquer forma, para o arbitramento da multa e a definição de sua 

exigibilidade, bem como para eventuais alterações ao seu valor ou periodicidade, 

deve o magistrado sopesar diversos critérios.

Nessa esteira, penso merece o tema maior debate, notadamente pela 

manifesta divergência de entendimentos entre a Terceira e a Quarta Turmas desta 

Corte, não apenas em confl itos de julgados tendo como base fática situações 

diferentes, o que sempre ocorre em casos deste jaez. Na verdade, há uma notória 

pulverização da jurisprudência quanto a critérios de fi xação da multa, a meu ver 
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gerando insegurança e signifi cativas alterações, a depender se o caso é julgado 

por uma ou outra Turma desta Corte Superior.

Deveras, na análise dos precedentes da Segunda Seção, verificam-se 

posicionamentos divergentes sobre os critérios de limitação da multa diária.

A Terceira Turma, em período mais recente, vem entendendo que a apuração 

da razoabilidade e da proporcionalidade do valor das astreintes deve ser deslocada 

para o momento de sua fi xação, em relação ao da obrigação principal, e, caso não se 

verifi que nenhum caráter abusivo, tem-se como irrelevante o valor total da dívida 

(se ultrapassou ou não o valor da obrigação principal), sob pena de se prestigiar a 

recalcitrância do devedor.

[...]

A Quarta Turma, por sua vez, vem adotando o entendimento de que o 

parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa diária deve ser 

correspondente ao valor da obrigação principal, notadamente porque o principal 

objetivo da medida é o cumprimento do decisum e não o enriquecimento da 

parte. Nessa linha, em obséquio ao princípio que veda o enriquecimento sem 

causa, costuma reduzir o valor das astreintes a patamares mais módicos do que os 

geralmente praticados no âmbito da Terceira Turma, à vista da predileção desta 

última à exacerbação da multa cominatória (destaques no original).

É certo que o confronto entre os precedentes dos órgãos fracionários desta 

Corte Superior pode conduzir à confi guração da divergência, com a necessidade 

de uniformização do tema.

No entanto, a via estreita dos embargos de divergência não prescinde da 

análise dos pressupostos específi cos de admissibilidade.

EDUARDO ARRUDA ALVIM destaca a importância da identidade 

fática entre os arestos confrontados:

Pode-se dizer que é mister a identidade fática entre as hipóteses subjacentes 

aos acórdãos (embargado e paradigma) e a solução jurídica diversa. Vale dizer, 

devem ser iguais os suportes fáticos, mas diversas as soluções jurídicas atribuídas. 

A esse respeito é farta a jurisprudência do STJ e, bem assim, do STF. A ideia é que 

situações que tenham identidade ou similitudes fáticas recebam igual tratamento 

jurídico. Isso signifi ca que os embargos de divergência, no STJ, podem ter como 

objeto duas diferentes leis federais, aplicada uma no acórdão recorrido e outra 

no(s) acórdão(s) paradigma(s), colimando-se nesses embargos de divergência 

decidir qual delas efetivamente rege a espécie jurídica, ou seja, objetivam, em 

última análise, que situações fático-jurídicas assemelhadas recebam tratamento 

equivalente (Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. RT, 201, p. 965).
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No caso dos autos, a moldura fática do julgado embargado e do paradigma 

é diversa.

A astreinte foi imposta no acórdão embargado com o fi m de cessar a 

divulgação de vídeo em que Daniella e Renato foram fi lmados em momentos de 

intimidade.

O período do descumprimento da medida no acórdão embargado não 

foi defi nido com certeza, tanto que o Tribunal de origem deu provimento ao 

agravo de instrumento para determinar a aferição do valor da multa cominatória 

mediante a liquidação por arbitramento, com o fi m de apurar o número de dias 

em que efetivamente a obrigação foi descumprida.

A Quarta Turma, ao analisar o conteúdo fático probatório dos autos, 

entendeu que o procedimento de liquidação era inócuo e irrelevante para o caso 

concreto porque o acórdão exarado aos 28.6.2007 reconheceu o descumprimento 

da tutela antecipada concedida aos 29.9.2006.

Desse modo, para a análise das questões trazidas a debate, considerou 

incontroverso o período de 29.9.2006 a 28.6.2007 para a incidência da multa 

cominatória, reduzindo-a ao patamar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais) para cada um dos credores. O valor utilizado como parâmetro foi a 

condenação sofrida pela TV Bandeirantes em virtude das exibições do mesmo 

vídeo objeto do recurso especial.

Ao contrário do acórdão embargado, em que a obrigação de não fazer já 

havia sido cumprida, no julgado paradigma a majoração do valor da astreinte 

ocorreu porque persistia o descumprimento da ordem:

Sendo o descaso do devedor o único obstáculo ao cumprimento da 

determinação judicial para o qual havia a incidência de multa diária e 

considerando-se que ainda persiste o descumprimento da ordem, justifica-se a 

majoração do valor das astreintes.

(REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j., DJe 

11.11.2010 - sem destaque no original)

As matérias enfrentadas nos julgados também são diversas.

Enquanto o acórdão embargado enfrentou o descumprimento de obrigação 

que visava proteger a imagem dos postulantes, o acórdão paradigma, embora 

tenha enfrentado tema com refl exo na esfera extrapatrimonial (vedação da 

inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, diante da 
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suspensão da exigibilidade de contratos de confi ssão de dívida), não se assemelha 

à hipótese do acórdão embargado, que tratou de ofensa ao direito de imagem.

Além disso, avulta a discrepância entre os valores das multas diárias fi xados 

pelos Tribunais de origem respectivos: R$ 250.000,00 no acórdão embargado e 

R$ 400,00 (R$ 12.000,00 por mês), no acórdão paradigma.

Desta forma, fi ca claro que não há divergência entre teses jurídicas adotadas 

no acórdão ora embargado em relação ao precedente trazido a confronto, diante 

da ausência da similitude fática.

Antes, porém, o que aconteceu foi o sopesamento dos fatos da causa, em 

caráter excepcional e peculiar, caso a caso, de modo a formar a convicção do 

julgador a respeito do excesso da multa imposta, impondo sua adequação a um 

patamar razoável.

Assim, tendo o acórdão embargado considerado exagerado o valor, com 

apoio na jurisprudência desta Corte, o reduziu a patamar que entendeu razoável 

e proporcional naquele caso em exame.

A propósito, confi ra-se:

Agravo interno nos embargos de divergência. Inviabilidade. Ausência de 

similitude fática. Multa cominatória. Peculiaridades do caso concreto.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

a questão relativa ao valor fi xado para as astreintes não é tese jurídica a ser apreciada 

na via dos embargos de divergência, pois são as peculiaridades do caso concreto que 

norteiam o órgão julgador a alterar ou manter o montante da multa. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp 720.907/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 

26.4.2017, DJe 3.5.2017 - sem destaque no original)

Agravo regimental nos embargos de divergência. Processo Civil. Ação de 

reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Cumprimento 

de sentença. Astreintes. Redução. Valor tido por exagerado pelo acórdão 

embargado. Pretendida aplicação da Súmula n. 07, considerando o valor 

adequado. Imprestabilidade de paradigma da mesma Turma que julgou o 

acórdão embargado. Imprestabilidade de paradigmas das Quinta e Sexta Turmas, 

que não mais detêm competência para matéria civil e processual civil. Incidência 

da Súmula n. 158 do STJ. Paradigmas remanescentes das 1ª, 2ª e 4ª Turmas. Cisão 

do julgamento (Corte Especial, Primeiro, e, depois, 2ª Seção). Precedente da 

Corte Especial. Nesses limites: ausência de cotejo analítico. Desatendimento dos 

arts. 255 e 266 do RISTJ. Situações comparadas, ademais, distintas. Casuística. 
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Particularidades de cada caso. Dissídio jurisprudencial indemonstrado, tampouco 

configurado. Embargos de divergência, referentes à competência da Corte 

Especial, aos quais se nega seguimento. Redistribuição no âmbito da Segunda 

Seção. Decisão mantida em seus próprios termos. Agravo regimental desprovido.

1. O Embargante, ora Agravante, se limitou a transcrever as ementas dos 

arestos paradigmas, sem se preocupar em demonstrar a suposta identidade de 

situações e a diferente interpretação eventualmente dada à questão pelas Turmas 

integrantes desta Corte, embora afi rme tê-lo feito. Consoante a jurisprudência 

mansa e pacífi ca desta Corte Superior, “para que sejam admitidos os embargos de 

divergência, o recorrente deve demonstrar analiticamente o dissídio pretoriano, 

por meio da transcrição de trechos dos acórdãos paradigma e recorrido” (AgRg 

nos EREsp 1.229.335/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 

05.09.2012, DJe 18.09.2012).

2. O acórdão embargado consignou, em perfeita sintonia com a jurisprudência 

desta Corte, que, na fi xação do valor da multa, “Via de regra, a matéria não comporta 

revisão por força do óbice da Súmula 7/STJ (v.g. AgRg no Ag 1.018.147/RJ, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, DJe de 31.8.2009; AgRg no REsp 989.664/RS, minha relatoria, 

DJe de 5.8.2008). Contudo, em situações excepcionais de claro exagero ou modicidade 

nos valores fi xados, esta Corte vem considerando possível abordar a matéria em 

recurso especial, sempre com fundamento em critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade (v.g. REsp 973.879/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 9.11.2009; 

REsp 1.060.+293/RS, de minha relatoria, DJe de 18.3.2010).”

3. Sem arranhar a tese jurídica sufragada na jurisprudência do STJ, o acórdão 

embargado considerou exagerado o valor fi xado a título de astreintes e o reduziu a 

patamar que entendeu razoável e proporcional naquele caso em exame. E a via dos 

embargos de divergência não se presta a mera revisão do julgamento do recurso 

especial, mas a compor eventual dissídio jurisprudencial, o que não ocorreu.

4. Agravo regimental desprovido. Determinação de redistribuição dos 

embargos de divergência no âmbito da Segunda Seção, a fim de que seja 

analisado o recurso sob a luz dos paradigmas remanescentes da Quarta Turma.

(AgRg nos EREsp 1.166.208/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, j. 

17.4.2013, DJe 24.4.2013 - sem destaque no original)

(2) Da divergência quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária

O acórdão embargado determinou a incidência da correção monetária a 

partir da data do julgamento do recurso especial.

Renato sustenta que o julgado diverge da orientação adotada no aresto da 

Terceira Turma, REsp 1.185.260/GO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 

em que fi cou determinada a incidência da atualização monetária a partir da 

data da intimação pessoal do representante legal do executado da decisão que 

concedeu a medida coercitiva:
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[...] Recurso especial provido, para majorar a multa cominatória ao importe 

de R$7.000,00 (sete mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das 

atualizações legalmente permitidas, adotando como termo inicial, da 

mesma forma como fez o Tribunal de origem, a data da intimação pessoal do 

representante legal da recorrida, qual seja, 28 de julho de 2006, de modo que, até 

o presente momento, resultam aproximadamente 49 meses de descumprimento.

(REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.10.2010, 

DJe 11.11.2010 - sem destaque no original)

A afi rmação destoa da realidade dos fatos. O que o paradigma afi rma é que 

o termo inicial da multa - e não dos consectários da mora - é a intimação da 

parte.

Com efeito, ficou assim esclarecido no julgamento dos embargos de 

declaração apresentados contra o aresto paradigma:

Processo Civil. Embargos de declaração no recurso especial. Irresignação 

da parte. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Omissão. Correção monetária. 

Ocorrência. Demais omissões apontadas. Não existentes.

1. A atribuição de efeitos modifi cativos aos embargos declaratórios é possível 

apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e necessária.

2. No art. 535 do CPC inexiste previsão, quer para reabertura do debate, quer 

para análise de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente 

quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece 

no âmbito interno do julgado embargado.

4. A correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 

362/STJ).

6. Embargos de declaração interposto pelo segundo embargante rejeitado 

e embargos de declaração interpostos pelo primeiro embargante parcialmente 

acolhido tão somente para consignar que a correção monetária incide desde a data 

do arbitramento.

(EDcl no REsp 1.185.260/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 

15.2.2011, DJe 25.2.2011 - sem destaque no original)

Veja-se trecho do acórdão paradigma aclarando o tema:

[...] há de se reconhecer a existência, na decisão embargada, tão somente da 

omissão relativa ao termo inicial da correção monetária, que deverá incidir desde a 

data do arbitramento (Súmula 362/STJ).
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Como se depreende pela leitura da parte dispositiva, a forma como ficou 

consignada a respeito da adoção do termo inicial da multa cominatória como sendo 

a data de intimação pessoal do representante legal, pode conduzir a errada adoção 

do mesmo dies a quo para as atualizações (sem destaque no original).

O acórdão embargado decidiu no mesmo sentido: fi xo as astreintes em 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para o recorrente - Renato Aufi ero 

Malzoni Filho -, com juros e correção monetária a contar desta data (e-STJ, fl . 

4.823).

Por seu turno, os embargos de declaração ratifi caram o entendimento 

anteriormente fi rmado:

Ademais, nada obsta que o acórdão determine a incidência de juros e correção 

monetária a partir da data do julgamento do recurso especial, uma vez que o 

valor fi nal da astreinte também levou em consideração os refl exos monetários desde 

o ajuizamento da demanda. Em outras palavras, o valor fi nal arbitrado pela Turma 

retrata o montante adequado e efetivo para o caso concreto, incluindo as cifras 

decorrentes de atualização da moeda no tempo (e-STJ, fl . 4.858 - sem destaque 

no original).

Destarte, o acórdão apontado como paradigma decidiu no mesmo sentido 

do acórdão embargado, inexistindo a alegada divergência.

Ademais, não há dissídio entre as Turmas que compõem a Segunda Seção 

sobre o tema, consoante demonstram os precedentes abaixo colacionados:

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Liquidação de sentença por 

arbitramento. Multa por descumprimento de ordem judicial. Passagem de água. 

Lavoura de arroz. Termo inicial dos juros.

1. Liquidação por arbitramento relativa à multa por descumprimento de 

ordem judicial (passagem de água para lavoura de arroz irrigado).

2. Arbitramento do valor total da multa em seiscentos mil reais a partir da data 

da sessão de julgamento.

3. Fixação na mesma data da sessão de julgamento do termo inicial dos juros 

legais moratórios e da correção monetária, quando se tornou líquido o valor da 

multa.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.335.643/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.3.2015, DJe 31.3.2015 - sem destaque no original)
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Civil e Processo Civil. Descumprimento de obrigação de fazer. Multa diária. 

Não incidência de juros moratórios legais. Incidência de correção monetária. Arts. 

analisados: 461, § 4º, CPC; 395, CC/2002; 1º, Lei n. 6.899/1981.

1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados 

em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente 

recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.12.2011.

2. A controvérsia reside em defi nir se sobre a multa prevista no § 4º do art. 461 

do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o 

termo inicial para sua exigibilidade.

3. O poder de intimidação refl etido no valor arbitrado pelo Juiz a título de 

multa diária, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo 

do tempo - e, portanto, corrigido - a fi m de que corresponda, desde então, à 

expectativa de ser o sufi ciente para a obtenção da tutela específi ca. Assim, a partir 

de sua fi xação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, 

que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa.

4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 

461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de 

dano moral (Súm. 362/STJ).

5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de 

obrigação de fazer, sob pena de confi gurar bis in idem.

6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro 

recorrente e desprovido o do segundo.

(REsp 1.327.199/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.4.2014, 

DJe 2.5.2014 - sem destaque no original)

Incide, portanto, a Súmula n. 168 do STJ, segundo a qual não cabem 

embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se fi rmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado.

Em suma, considerando que a via dos embargos de divergência não se 

presta a mera revisão do julgamento do recurso especial, mas a compor eventual 

dissídio jurisprudencial, o que não é a hipótese dos autos, não há como conhecer 

do recurso.

Nessas condições, não conheço dos embargos de divergência.

É o voto.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

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

(arts. 77, §§ 1º e 2º e 1.026, § 2º, do NCPC).
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RECLAMAÇÃO N. 16.390-BA (2014/0026213-9)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Reclamante: Porto Seguro Administradora de Consorcios Ltda

Advogado: Adriano Zaitter - PR047325

Reclamado: Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

       Criminais do Estado da Bahia

Interes.: Carlos Augusto da Silva Junior

Advogado: Jader Menezes Lopes - BA025255

EMENTA

Reclamação. Processamento. Resolução n. 12/2009-STJ. 

Distribuição anterior à Resolução n. 3/2016-STJ. Consórcio. 

Desistência ou exclusão. Restituição de parcelas. Encerramento do 

grupo. Recurso repetitivo. Contratos celebrados após 6.2.2009, na 

vigência da Lei n. 11.795/2008. Grupo de consórcio iniciado na 

vigência da legislação anterior.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da 

publicação da Resolução-STJ n. 3/2016, que delegou competência aos 

Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas 

a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal 

estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser 

processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela 

Resolução-STJ n. 12/2009.

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela 

Segunda Seção no julgamento do REsp 1.119.300/RS, submetido 

ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido 

de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em 

até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na 

vigência da Lei n. 11.795/2008.
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3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 

2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 

n. 11.795/2008.

4. Reclamação procedente.

ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por maioria, julgou procedente a reclamação, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora, vencidos os Srs. Ministros Antonio Carlos 

Ferreira e Nancy Andrighi. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Luis Felipe Salomão e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília (DF), 28 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 13.9.2017

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de reclamação, com pedido 

de liminar, proposta por Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., com 

base nos arts. 105, I, “f ”, da Constituição Federal; 187 e seguintes do Regimento 

Interno do STJ; e Resolução n. 12/2009 do STJ, contra acórdão proferido pela 

Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da 

Bahia, que determinou a restituição imediata das parcelas pagas por desistente 

de consórcio, o qual em dezembro de 2009, na vigência da Lei n. 11.795/2008, 

aderiu a grupo de consórcio iniciado em outubro de 2007.

A ementa do acórdão reclamado tem o seguinte teor (fl . 166):

Embargos de declaração. Consórcio. Acórdão que determinou a devolução dos 

valores pagos em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo. Contrato posterior à vigência da Lei n. 11.795/2008 

(06.02.2009), evidenciando o equívoco na premissa construída. Não aplicação 

dos termos do julgamento da Reclamação Constitucional n. 3.752-GO. Embargos 
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acolhidos para reformar o acórdão embargado, julgando os demais aspectos do 

litígio, com o reconhecimento da abusividade da cláusula inserida em contrato 

de adesão que manda aguardar o fi nal do grupo para a restituição das quantias 

pagas, sobretudo quando não demonstrado pela empresa de consórcio que a cota 

do contratante desistente não chegou a ser preenchida ou que sua saída ocasionou 

efetivos prejuízos para os demais consorciados.

Alega a reclamante que o referido acórdão contrariou a orientação 

da Segunda Seção deste Tribunal na Reclamação n. 3.752/GO e no REsp 

1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-c).

Acrescenta que não tem relevância a circunstância de o contrato ter sido 

celebrado na vigência da Lei n. 11.795/2008, porque, no caso em exame, o autor 

da ação aderiu a um grupo em andamento, constituído antes da edição da Lei 

n. 11.795/2008, motivo pelo qual a restituição das parcelas pagas pelo desistente 

do consórcio deve ocorrer após o encerramento do grupo, nos termos das regras 

estabelecidas na Circular n. 2.766/97, em vigor na época da formação do grupo e 

expedida pelo Banco Central do Brasil com base no art. 33 da Lei n. 8.177/1991, 

diploma legal que outorgou à Autarquia as atribuições de normatizar coordenar, 

fi scalizar e supervisionar as operações de consórcio no País.

Mediante a decisão de fls. 188-191, deferi o pedido de liminar para 

suspender o acórdão reclamado até o julgamento do mérito do pedido deduzido 

na inicial (Resolução STJ n. 12/2009, arts. 1º e 2º).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 204-211, pelo não 

conhecimento da reclamação e, caso conhecida, pela procedência do pedido.

Informações da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Estado da Bahia às fl s. 214-216, ratifi cando o entendimento do 

acórdão reclamado.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Anoto, inicialmente, que 

a presente reclamação foi processada sob o rito estabelecido na Resolução n. 

12/2009-STJ, dado que distribuída antes da vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 e, em consequência, das Emendas Regimentais 22 e 24 de 2016 

editadas com a fi nalidade de contemplar as inovações por ele introduzidas.
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Quando da aprovação da Resolução n. 3/2016-STJ, que delegou 

competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações 

destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal 

estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, este feito encontrava-

se pendente de análise pelo Tribunal, motivo pelo qual não tem aplicação a regra 

por ela estabelecida, nos termos de seu art. 3º.

Está em questão a alegada contrariedade à interpretação de direito material 

consolidada em julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.119.300/RS 

(CPC/1973, art. 543-C), hipótese de cabimento da reclamação, nos termos da 

interpretação conferida pela Segunda Seção à referida Resolução n. 12/2009,

Afasto, portanto, a preliminar de não conhecimento da presente reclamação.

II

O exame do histórico das normas legais e regulamentares que regem as 

operações de consórcio no País permite concluir que jamais foi contemplada a 

possibilidade de resgate imediato de parcelas pagas por desistente ou excluído 

de grupo de consórcio, em razão de a pretensão não se compatibilizar com 

esse sistema de aquisição de bens ou serviços, concebido, não como simples 

espécie de aplicação fi nanceira, mas para propiciar que um grupo de pessoas 

pague contribuições periódicas com o objetivo de constituir um fundo comum 

destinado a obtenção de bens ou serviços por cada participante, por meio de 

autofi nanciamento.

Com efeito, a Lei n. 5.768/1971, primeira norma legal a dispor sobre o 

tema, estabeleceu em seu art. 7º, inc. I, que as operações de consórcio estavam 

sujeitas à prévia autorização do Ministério da Fazenda, “na forma desta lei e 

nos termos e condições gerais que forem fi xados em regulamento”, que deveria 

exigir prova da capacidade fi nanceira, econômica e gerencial das empresas 

administradoras dos grupos, podendo fi xar limites de prazos e de participantes, 

normas e modalidades contratuais, bem assim limites mínimos de capital social 

e, ainda, nos termos de seu art. 8º e incisos, estabelecer percentuais máximos 

de taxas de administração, bem como a contabilização separada das receitas e 

despesas dessas atividades.

O Decreto n. 70.951/1972, que regulamentou a referida lei, atribuiu 

ao Ministro da Fazenda a competência para autorizar a constituição e o 

funcionamento de consórcios destinados à aquisição de bens móveis duráveis, 

no termos do art. 40, com a redação do Decreto n. 72.411/1973, bem como 
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para estabelecer normas para a organização e funcionamento de consórcios que 

tivessem por fi nalidade a compra de imóveis residenciais pelos participantes, na 

forma do art. 47, caput.

Os referidos dispositivos encontram-se assim redigidos:

Lei n. 5.768/1971

Art. 7º Dependerão, igualmente, de prévia autorização do Ministério da 

Fazenda, na forma desta lei, e nos termos e condições gerais que forem fi xados 

em regulamento, quando não sujeitas à de outra autoridade ou órgãos públicos 

federais:

I  - as operações conhecidas como Consórcio, Fundo Mútuo e outras formas 

associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer 

natureza;

(...)

Art. 8º O Ministério da Fazenda, nas operações previstas no artigo 7º, exigirá 

prova de capacidade fi nanceira, econômica e gerencial da empresa, além dos 

estudos de viabilidade econômica do plano e das formas e condições de emprego 

das importâncias a receber, podendo:

I - fi xar limites de prazos e de participantes, normas e modalidades contratuais;

II - fi xar limites mínimos de capital social;

III - estabelecer percentagens máximas permitidas, a título de despesas de 

administração;

IV - exigir que as respectivas receitas e despesas sejam contabilizadas 

destacadamente das demais.

Decreto n. 70.951/1972

Art. 40. O Ministro da Fazenda poderá autorizar, na forma deste regulamento e 

dos atos que o complementarem, a constituição e o funcionamento de consórcios, 

fundos mútuos ou formas associativas assemelhadas, que objetivem a coleta de 

poupanças destinadas a propiciar a aquisição de bens móveis duráveis, por meio 

de autofi nanciamento. (Redação do Decreto n. 72.411/1973).

Art. 47. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a estabelecer normas para a 

organização e funcionamento de consórcios destinados a coletar poupança para 

a aquisição de bens imóveis que constituam unidades residenciais, observadas as 

seguintes condições básicas:

(...)
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Com base nessas atribuições legais e regulamentares, o Ministro da 

Fazenda editou a Portaria 190, em 27.10.1989, mediante a qual defi niu o 

consórcio no item 1.1, nos seguinte termos:

Consórcio é a união de diversas pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo 

de formar poupança, mediante esforço comum, com a fi nalidade exclusiva de 

adquirir bens móveis duráveis, por meio de autofi nanciamento.

Estabeleceu, ainda, a referida portaria, que as parcelas pagas pelos 

participantes que desistirem ou forem excluídos do consórcio, assim entendidos 

aqueles que, antes do recebimento do bem, saíssem voluntariamente do grupo 

ou deixassem de pagar as parcelas mensais, deveriam ser restituídas após o 

decurso do prazo de 30 dias do encerramento do grupo, sem a incidência de 

juros e correção monetária, nos termos dos itens 53 e 53.2, assim redigidos:

53 - Consorciado desistente ou excluído é aquele que, antes de receber o bem, 

solicitar seu afastamento defi nitivo do grupo ou se tornar inadimplente com suas 

obrigações contratuais.

53.2 - Os participantes que desistirem do consórcio ou dele forem excluídos, 

inclusive seus herdeiros ou sucessores, receberão de volta as quantias 

já pagas, sem juros e sem correção monetária, dentro de 30 (trinta) dias do 

encerramento das operações do grupo, deduzidas as taxas de administração 

recebidas e acrescidas do saldo remanescente dos fundos comuns e de reserva, 

proporcionalmente às contribuições recolhidas.

Essa regulamentação ensejou o ajuizamento de numerosas ações judiciais 

questionando a não incidência de correção monetária na restituição das parcelas, 

até que o tema foi pacifi cado por este Tribunal mediante a edição da Súmula 35, 

publicada em 21.11.1991, com o seguinte teor:

Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua 

restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de 

consórcio.

A orientação que então prevaleceu determinou a incidência de correção 

monetária nos valores a serem restituídos a ex-participante de consórcio, com 

base na regra geral de que essa parcela não se constitui em acréscimo do valor 

investido, mas mera forma de recomposição do valor da moeda corroída pela 

infl acão, que, como é público e notório, atingia patamares elevados na época dos 

fatos - décadas de 1980 e 1990 - motivo pelo qual preponderou o entendimento 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

270

de que as perdas infl acionárias devem ser inseridas em débitos de qualquer 

natureza, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do devedor.

Nesse sentido, apenas a título de exemplo, destaco a seguinte passagem 

do voto proferido pelo Ministro Waldemar Zveiter, relator do REsp 5.383/RS, 

concluído pela Terceira Turma em 4.12.1990:

Essa questão sobre ser possível ou não a incidência da correção monetária, 

em tais circunstâncias e mesmo em outras nas quais se argumenta com violações 

legislativas arcaicas, porque superadas pelos fatos sociais, não podem inibir 

o julgador de adequando sua interpretação à realidade social ou econômica, 

entregar a prestação jurisdicional a que faz jus o interessado, notadamente, fi el 

ao princípio de justiça que deve prevalecer sobre os conceitos do direito, quanto 

este se constitui anacrônico e distanciado, na mora do legislador, aos fi ns sociais 

a que se constituiu.

No entender de Ives Gandra ela é sempre devida porque “a atualização do 

valor da moeda...”, é necessária “... em face de sua perda de substância corroída 

pela infl ação”.

Tal como já afi rmaram os eminentes Ministros Pádua Ribeiro e Carlos Velloso, 

este hoje membro da Suprema Corte:

A incidência da correção monetária vem atender ao clamor de justiça, 

mormente nos dias de hoje, em que os índices mensais de inflação 

alcançam patamares próximos aos 40%. Não se admitindo, estar-se-ia 

consagrando o enriquecimento sem causa, que a teoria geral do direito não 

acolhe...” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Apelação Cível 

n. 114.925-RJ, TFR.

Ressalto, todavia, que os precedentes da Súmula n. 35/STJ não examinaram 

a restituição imediata das parcelas pagas pelos desistentes ou excluídos de 

consórcio, sendo certo, que, na época, não houve questionamento sobre esse 

tema, restringindo-se as lides à determinação da referida Portaria MF n. 

190/1989 de excluir a incidência de correção monetária das parcelas pagas, sob 

a alegação dos ex-participantes de que a devolução deveria ser efetivada após 

o encerramento de contratos longos, com duração mínima de sessenta meses e 

em panorama de espiral infl acionária que assolava o País, como se observa na 

leitura da ementa do acórdão proferido pela Quarta Turma no REsp 7.237/RS. 

Confi ra-se:

Consórcio de automóveis. Devolução de prestações já pagas pelo participante 

desistente ou excluído. Correção monetária.
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Ao participante de consórcio que dele se afasta é devida, quando do 

encerramento do grupo, a devolução das prestações pagas com correção 

monetária. A cláusula do contrato de adesão que exclui a atualização da quantia 

a ser restituída, é de ser considerada leonina e sem validade; não pode ser tida, 

outrossim, como cláusula penal, pois esta exige estipulação inequívoca e deve ser 

proporcional à gravesa do inadimplemento contratual. A correção a monetária 

não é um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

Juros moratórios cabíveis somente após a mora da Administradora, encerrado 

o plano e não devolvidas corretamente as prestações.

Conhecimento do recurso da Administradora apenas pelo dissídio 

jurisprudencial, com parcial provimento. (Relator Ministro Athos Carneiro, DJ 

1º.1.1991).

Os pleitos de restituição imediata das parcelas pagas por desistente ou 

excluído de consórcio são posteriores às discussões que ensejaram a edição da 

Súmula 35/STJ e também posteriores à transferência do Ministério da Fazenda 

para o Banco Central do Brasil da competência para autorizar o funcionamento 

e estabelecer normas para organização do sistema de consórcio, estabelecida 

pelo art. 33, da Lei n. 8.177/1991, assim redigido:

Art. 33. A partir de 1º de maio de 1991, são transferidas ao Banco Central do 

Brasil as atribuições previstas nos arts. 7º e 8º da Lei n. 5.768, de 20 de dezembro 

de 1971, no que se refere às operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo 

e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de 

qualquer natureza.

Parágrafo único. A fiscalização das operações mencionadas neste artigo, 

inclusive a aplicação de penalidades, será exercida pelo Banco Central do Brasil.

Com base na autorização legal, a Autarquia editou a Resolução n. 2.196, 

de 30.6.1992, que aprovou o regulamento para disciplinar a constituição e o 

funcionamento de grupos de consórcio e no qual foi mantido o prazo de trinta 

dias após o encerramento o grupo para a restituição das quantias pagas pelos 

desistentes ou excluídos, aplicando, todavia, critério para redução desses valores 

com observância do percentual amortizado do preço do bem ou do índice do 

preço, nos termos dos arts. 48 e 65, dispositivos alterados pela Circular n. 2.394, 

de 22.12.1993, para fi xar o prazo para restituição para os ex-parcipantes em 

sessenta dias após o encerramento do grupo, nos termos seguintes:

Circular n. 2.196/1992

Art. 48. No prazo de 30 (trinta) dias após a contemplação dos participantes dos 

respectivos grupos e a colocação à sua disposição dos créditos devidos para a 
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compra de bens, a administradora deverá adotar os seguintes procedimentos, na 

ordem em que mencionados:

I - Proceder à devolução pertinente aos participantes desistentes ou excluídos, 

observado o disposto no art. 65 deste Regulamento;

(...)

Art. 65. Aos participantes desistentes ou excluídos, ou aos seus sucessores, 

serão devolvidas as quantias por eles pagas aos fundos comum e de reserva, no 

prazo de 30 (trinta) dias após colocado à disposição dos consorciados do grupo o 

último crédito devido para a compra do bem, observado que:

I - Efetivada a desistência ou exclusão do participante, a administradora deverá 

comunicar-lhe, formalmente, o percentual pago do valor do bem referenciado no 

contrato, vigente na data da última assembléia antes da exclusão ou desistência;

II - Na data da colocação à disposição dos consorciados do último crédito 

devido, o valor pertinente a cada excluído ou desistente será apurado com base 

no valor do crédito, vigente nessa data;

III - Ao valor apurado será aplicado um percentual de redução, inversamente 

proporcional à participação no grupo do excluído ou desistente, cujo produto 

será creditado ao grupo, observando-se:

a - no caso de participante de grupo vinculado ao preço do bem:

Percentual           Amortizado            Redutor

Até                              40%                              15%

Acima de 40%         Até 60%           10%

Acima de 60%         Até 80%            5%

Acima de 80%            ------                           zero

b - no caso de participante de grupo vinculado a índice do grupo:

Percentual           Amortizado            Redutor

Até                              40%                              20%

Acima de 40%         Até 60%           15%

Acima de 60%         Até 80%            10%

Acima de 80%            ------                           zero

(...)

Circular n. 2.394/1993

Art. 48. No prazo de sessenta dias após a contemplação dos participantes dos 

respectivos grupos, a colocação à sua disposição dos créditos devidos para a 

compra de bens ou conjunto de bens e sendo os recursos do grupo sufi cientes 
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para a devolução de que trata o art. 65 deste Regulamento, a administradora 

deverá adotar os seguintes procedimentos, na ordem em que mencionados:

I - comunicar, por meio de carta ou de telegrama notifi catório, aos desistentes 

e excluídos, observado o disposto no art. 65 deste Regulamento, que estão à 

sua disposição os valores relativos à devolução das quantias por eles pagas aos 

fundos comum e de reserva;

(...)

Art. 65. Aos participantes desistentes ou excluídos, ou aos seus sucessores, 

serão devolvidas as quantias por eles pagas aos fundos comum e de reserva, no 

prazo de estabelecido no art. 48 deste Regulamento, observado que:

(...)

Ainda sob a égide da legislação anterior à vigência da Lei n. 11.795/2008, 

a Diretoria Colegiada do Bacen editou a Circular n. 2.766, em 3.7.1997, 

alterada pela Resolução n. 3.084/2002, mediante a qual foi introduzido novo 

regulamento do sistema de consórcio, revogadas as Circulares n. 2.196/1992 e 

2.394/1993 e as Portarias n. 190/1989 e 28/1990, do Ministério da Fazenda, 

bem assim inserida a seguinte defi nição para o consórcio (art. 1º, caput):

Art. 1º Consórcio é uma reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas, em grupo 

fechado, promovida pela administradora, com a fi nalidade de propiciar a seus 

integrantes a aquisição de bem, conjunto de bens ou serviço turístico por meio de 

autofi nanciamento.

A referida norma regulamentar exigiu, ainda, a previsão expressa no 

contrato de adesão do direito à restituição dos valores pagos pelos participantes 

excluídos do consórcio e manteve em sessenta dias, após o encerramento do 

grupo, o prazo para a devolução dessas parcelas, que deveriam ser acrescidas do 

rendimento fi nanceiro do fundo comum do grupo, correspondente ao período 

compreendido entre as datas da exclusão e a da última da contemplação da 

última cota, nos termos do arts. 3º, inc. XIV, § 1º, itens I e II e 21, incs. I e II:

Art. 3º O contrato de adesão é o instrumento que, fi rmado pelo consorciado 

e pela administradora de consórcio, cria vínculo jurídico obrigacional entre as 

partes e pelo qual o consorciado formaliza seu ingresso em grupo de consórcio, 

estando nele expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de 

forma clara e explícita, os direitos e deveres das partes contratantes, devendo 

dele constar, no mínimo:

(...)
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XIV - o direito dos participantes excluídos, por desistência declarada ou 

inadimplemento contratual, ou de seus sucessores, à devolução das quantias 

pagas.

Parágrafo 1º. Para efeito de apuração da quantia a ser devolvida com base no 

inciso XIV, sobre o valor do crédito vigente na data em que ocorreu a exclusão ou 

na data da assembleia geral de contemplação da última cota do grupo, conforme 

dispuser o contrato, devem ser:

I - aplicado o percentual do valor do bem, conjunto de bens ou serviço 

turístico, amortizado pelo participante para o fundo comum do grupo e, se for o 

caso, para o fundo de reserva;

II - acrescidos, ao resultado obtido, na forma do inciso I, os rendimentos da 

aplicação fi nanceira, auferidos entre uma das datas de que trata o caput deste 

parágrafo e o dia anterior ao pagamento ao participante excluído.

Art. 21. Dentro de sessenta dias, contados da data da realização da última 

assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá 

comunicar:

I - aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os 

mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

II - aos participantes excluídos, por desistência declarada ou inadimplemento 

contratual, que se encontra à disposição, para devolução em espécie, o saldo 

relativo às quantias por eles pagas, observadas as disposições do art. 3º, inciso 

XIV, e parágrafos 1º e 2º;

(...)

Ficou assegurada, pois, a atualização monetária dos valores a serem 

restituídos aos participantes excluídos do consórcio, por determinação expressa 

de norma regulamentar, mas mantido critério de que esse procedimento fosse 

efetivado após o encerramento do grupo respectivo, motivo pelo qual foram 

ajuizadas grande quantidade de ações que tiveram por objeto a restituição 

imediata das quantias pagas pelos ex-particpantes de grupos de consórcio.

A multiplicidade dessas ações ensejou o julgamento pela Segunda Seção do 

REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob a relatoria do 

Ministro Luis Felipe Salomão, em julgamento concluído em 14.4.2010 e no qual 

foi assentada a tese reproduzida na ementa do acórdão, que tem o seguinte teor:

Recurso especial repetitivo. Julgamento nos moldes do art. 543-C do Código 

de Processo Civil. Consórcio. Desistência. Devolução das parcelas pagas pelo 

consorciado. Prazo. Trinta dias após o encerramento do grupo.
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1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição 

de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para 

o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Relator Ministro Luis 

Felipe Salomão, DJ 27.8.2010)

Ressalto que no citado repetitivo, a despeito de estarem em exame 

contratos de consórcio celebrados antes de 6.2.2009, data da vigência da Lei n. 

11.795/2008, o eminente Relator manifestou o seu entendimento no sentido 

de que o advento da nova lei não modifi cou essa orientação da Segunda Seção, 

em decorrência do veto presidencial aos dispositivos da norma que estabeleciam 

critério diverso para a restituição das parcelas pagas pelos participantes excluídos 

do consórcio, como se observa a seguinte passagem de seu voto:

Muito embora inaplicável ao caso concreto, não é ocioso ressaltar que, 

atualmente, a legislação que rege os consórcios é a recente Lei n. 11.795, de 8 de 

outubro de 2008, que obteve veto presidencial no art. 29, §§ 1º, 2º e 3º do art. 30 

e incisos II e III do art. 31, que dispunha sobre a restituição das parcelas pagas pelo 

consorciado em caso de exclusão do grupo.

Portanto, permanece hígida a orientação pacífi ca desta E. Segunda Seção, no 

sentido de se respeitar a convenção e se aguardar o encerramento do grupo para 

requerer-se a devolução das contribuições vertidas, de acordo com os princípios 

regentes do CDC.

Acrescento que, naquela oportunidade, fi cou vencido o voto proferido 

pela Ministra Nancy Andrighi, no qual propôs diversas possibilidades para 

a restituição das parcelas pagas por participantes desistentes ou excluídos de 

consórcio, vislumbrando, inclusive a hipótese de restituição imediata, tanto antes 

como depois da vigência da Lei n. 11.795/2008. Confi ra-se:

Do quanto exposto e para efeitos da tese a ser estabelecida para efeitos do 

art. 543-C do CPC, conclui-se que a devolução dos valores pagos por consorciado 

excluído deve obedecer as regras abaixo.

Para os contratos anteriores à vigência da Lei n. 11.945/2008:

(i) assim que o grupo tiver em caixa disponibilidade de recursos, ausente 

circunstância de maior urgência ou relevo que justifi que a sua utilização, deve 

o numerário ser destinado à imediata restituição do consorciado excluído, que 

fi cará sujeito às penalidades contratuais aplicáveis;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

276

(ii) havendo a cessão da cota para terceiro, mediante prévia anuência da 

administradora, o reembolso ocorrerá assim que o novo consorciado recolher, a 

título de obrigações vencidas, valor equivalente ao crédito a ser restituído, sem 

prejuízo de abatimento relativo às despesas inerentes à transferência, penalidades 

contratuais aplicáveis e de indenização por eventuais danos sofridos pelo grupo 

em virtude do desligamento;

(iii) sendo impossível ceder a cota do consorciado excluído para terceiro e não 

tendo o grupo recursos sufi cientes para antecipar a devolução dos valores pagos, 

a restituição se dará por ocasião do encerramento do grupo;

(iv) os valores a serem restituídos serão atualizados com base na remuneração 

conferida às aplicações fi nanceiras dos recursos do grupo, fi cando sujeitos a juros 

de mora caso o reembolso não seja feito dentro do prazo legal;

(v) o prazo para restituição dos valores pagos será de 30 dias, contados: (a) do 

dia em que houver a disponibilidade de numerário, se o reembolso for feito com 

recursos do próprio grupo; (b) do recolhimento pelo novo consorciado, a título de 

obrigações vencidas, de valor equivalente ao crédito do consorciado desistente, 

na hipótese da cessão da cota; e (c) do encerramento do grupo, se não for possível 

a cessão da cota nem a antecipação do reembolso.

Para os contratos posteriores à vigência da Lei n. 11.945/2008:

(i) assim que o grupo tiver em caixa disponibilidade de recursos, ausente 

circunstância de maior urgência ou relevo que justifi que a sua utilização, deve 

o numerário ser destinado à imediata restituição do consorciado excluído, que 

fi cará sujeito às penalidades contratuais aplicáveis;

(ii) havendo a cessão da cota para terceiro, mediante prévia anuência da 

administradora, o reembolso ocorrerá assim que o novo consorciado recolher, a 

título de obrigações vencidas, valor equivalente ao crédito a ser restituído, sem 

prejuízo de abatimento relativo às despesas inerentes à transferência, penalidades 

contratuais aplicáveis e de indenização por eventuais danos sofridos pelo grupo 

em virtude do desligamento;

(iii) se o consorciado excluído for contemplado no próprio mês do 

desligamento, o reembolso dos valores por este pagos deve ser imediato, 

descontadas apenas as penalidades contratuais aplicáveis. Sendo a contemplação 

posterior à sua retirada, o consorciado terá de indenizar também os danos 

eventualmente suportados pelo grupo até que haja o seu sorteio;

(iv) os valores a serem restituídos serão atualizados com base na remuneração 

conferida às aplicações fi nanceiras dos recursos do grupo, fi cando sujeitos a juros 

de mora caso o reembolso não seja feito dentro do prazo legal;

(v) o prazo para restituição dos valores pagos será de 03 dias úteis, contados: 

(a) do dia em que houver a disponibilidade de numerário, se o reembolso for feito 

com recursos do próprio grupo; (b) do recolhimento pelo novo consorciado, a 
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título de obrigações vencidas, de valor equivalente ao crédito do consorciado 

desistente, na hipótese da cessão da cota; e (c) do sorteio, na hipótese de 

contemplação.

Observo, ademais, que no julgamento da Reclamação n. 3.752/GO, 

encerrado em 26.5.2010, pouco mais de um mês depois do exame do repetitivo, 

portanto, a Segundo Seção ratifi cou que a restituição das parcelas pagas por 

ex-participantes seria efetivada após o encerramento do grupo do consórcio, 

ressaltando-se, todavia, que essa orientação aplicava-se apenas aos contratos 

celebrados antes da vigência da Lei n. 11.795/2008, devendo a interpretação da 

norma para os contratos a ela posteriores ser examinada em momento oportuno, 

conforme registrado na ementa do acórdão:

Reclamação. Divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal estadual 

e a jurisprudência do STJ. Consórcio. Contratos anteriores à vigência da Lei n. 

11.795/2008. Consorciado excluído. Parcelas pagas. Devolução. Condições.

- Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito dos EDcl no 

RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do Pleno do STF, o 

qual consignou que “enquanto não for criada a turma de uniformização para 

os juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões 

divergentes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal”, 

tendo, por conseguinte, determinado que, até a criação de órgão que possa 

estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados 

Especiais Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à 

reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude sufi ciente à solução deste 

impasse”.

- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de 

imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo correspondente.

- A orientação fi rmada nesta reclamação alcança tão-somente os contratos 

anteriores à Lei n. 11.795/2008, ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para 

os contratos fi rmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, 

caberá ao STJ, oportunamente, verifi car se o entendimento aqui fi xado permanece 

hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, 

haverá margem para sua revisão.

Reclamação parcialmente provida. (Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 

25.8.2010)

Reafi rmo, todavia, que a Lei n. 11.795/2008 em nada alterou a orientação 

consolidada pela Segunda Seção no sentido de que a restituição de parcelas 
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pagas por participante que desistiu ou foi excluído de consórcio não deve ocorrer 

de forma imediata, mas após o decurso do prazo de 60 dias após o encerramento 

do grupo, devendo ser aplicado o mesmo critério aos contratos celebrados a 

partir de 6.2.2009, data da vigência da referida norma legal.

Com efeito, não há dispositivo algum na Lei n. 11.795/2008 que autorize a 

interpretação de que o consorciado desistente tem direito à restituição imediata 

dos valores vertidos ao consórcio durante a relação contratual.

Neste ponto, anoto que o acórdão reclamado não se baseia em nenhum 

dispositivo da Lei n. 11.795/2008. O fundamento do acórdão reclamado é o 

Código de Defesa do Consumidor, diploma legal em vigor e considerado pela 

Seção quando do julgamento do recurso repetitivo.

É certo que o texto da lei aprovado pelo Congresso Nacional, de fato, 

estabelecera forma alternativa específica para a restituição desses valores, 

embora não a simples devolução imediata ora pretendida. O texto legal original 

previa a possibilidade de o participante desistente ou excluído reaver essas 

parcelas mediante contemplação por sorteio nas assembléias do grupo ao qual 

estava vinculado, na hipótese de ter quitado cinco ou mais parcelas ou, caso 

não atendida essa condição, após 60 dias do encerramento do grupo, tudo 

nos termos dos arts. 22, caput; 30, §§ 1º, 2º e 3º; e 31, incs. I, II e III, assim 

originalmente redigidos:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a 

aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no 

caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da 

importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com 

base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 

assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação fi nanceira 

a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1º.

§ 1º. A restituição de que trata o caput será efetuada somente mediante 

contemplação por sorteio nas assembléias, observadas as mesmas condições, 

entre os excluídos e os demais consorciados do grupo.

§ 2º. O consorciado excluído somente fará jus à restituição de que trata o caput 

se desistir após o pagamento de sua quinta parcela de contribuição ao grupo, 

inclusive.

§ 3º. Caso o consorciado excluído não atenda ao requisito do § 2º, será 

restituído do valor a que tem direito na forma do art. 31.
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Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última 

assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá 

comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os 

mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

II – aos participantes excluídos, que o saldo relativo às quantias por eles pagas, 

ainda não restituídas na forma do art. 30, se encontra à disposição para devolução 

em espécie;

III – aos demais consorciados e participantes excluídos, que os saldos 

remanescentes no fundo comum e, se for o caso, no fundo de reserva estão 

à disposição para devolução em espécie proporcionalmente ao valor das 

respectivas prestações pagas.

Ocorre, porém, que o Presidente da República vetou os §§ 1º, 2º e 3º do 

art. 30 e os incisos II e III do art. 31, acima transcritos, de modo que esse modelo 

para a restituição das parcelas pagas por desistente ou excluído de consórcio, nos 

termos em que originariamente concebido pelo legislador, não chegou a integrar 

o ordenamento jurídico.

Anoto que a regra estabelecida no caput do art. 22 limita-se a defi nir a 

contemplação como o procedimento destinado a atribuir crédito destinado 

à aquisição do bem pelos consorciados ativos ou, no caso dos excluídos, à 

restituição das parcelas pagas. O art. 30, caput, de outra parte, determina apenas 

a forma pela qual deve o montante ser apurado, isto é, com base no percentual 

amortizado do bem na data da assembléia de contemplação, acrescido do 

rendimento da aplicação fi nanceira dos recursos do grupo, nada estabelecendo, 

todavia, sobre o momento em que os valores devem ser devolvidos.

Os referidos dispositivos, ao meu sentir, em nada interferem na conclusão 

quanto à inexistência de previsão legal para a restituição imediata de parcelas 

pagas por desistentes ou excluídos de consórcio, permanecendo inalterada, pois, 

a consolidada orientação deste Tribunal no sentido de que a devolução deve 

ocorrer após o encerramento do grupo, conforme registrou o Ministro João 

Otávio de Noronha em voto proferido na Reclamação n. 3.752/GO:

Também gostaria de adiantar que o veto do Presidente da República não me 

sensibiliza, pois S. Exa. não tem o poder, no veto, de criar interpretação da norma. 

Nem pela interpretação autêntica poderíamos chegar à conclusão de que a lei 

nova mudou. Ao contrário, parece-me que houve um equívoco, porque a matéria 

não era regulamentada e, com a nova lei, passou a ser. Contudo, o veto retirou a 
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regulamentação. Agora, isso não signifi ca que esse veto muda a interpretação do 

direito então posto – evidentemente que não.

Quem cabe dar a última interpretação da Lei Federal é o STJ, que já o fez. Ante 

a ausência de lei expressa, interpretou-se que o consorciado que se retira só 

receberá após a extinção do grupo. A lei nova tinha um dispositivo que regulava 

o tema, mas este foi vetado e, com isso, a questão igualou-se ao diploma legal 

anteriormente existente. Qual a interpretação que prevalece? A do Superior 

Tribunal de Justiça, que diz como proceder ante a ausência de norma expressa, 

como referido acima, até porque, em matéria de consórcio, não há por que inovar 

– visto que o sistema funciona bem.

De fato, vetados os dispositivos legais que previam a restituição, mediante 

contemplação por sorteio dos créditos dos consorciados excluídos que quitaram 

cinco ou mais parcelas, remanesceu o critério previsto no art. 31, inc. I, segundo 

o qual, decorridos sessenta dias da realização da última assembléia do grupo, 

deve a administradora comunicar que os créditos estão disponíveis a todos os 

consorciados que por qualquer motivo não tenham utilizado os seus créditos, 

inclusive os desistentes ou excluídos, independentemente da quantidade de 

prestações pagas.

Considero que a pretensão de recebimento em caráter imediato após a 

desistência dos valores aportados ao consórcio não se coaduna com os princípios 

do sistema de consórcio concebido pela Lei n. 11.795/2008, que, nos termos de 

seus arts. 1º e 2º, caput, é defi nido como instrumento social destinado ao acesso 

ao consumo de bens ou serviços, mediante a reunião de um grupo de pessoas 

interessadas na aquisição desses produtos de forma isonômica e por meio de 

autofi nanciamento. Ademais, pela literalidade do § 2º do art. 3º da referida lei, 

o interesse do grupo do consórcio, pela sua natureza coletiva, deve prevalecer 

sobre o interesse de caráter meramente individual do consorciado.

Penso, portanto, que postergar a restituição das parcelas dos desistentes 

ou excluídos para o fi nal das atividades do grupo do consórcio atende à forma 

isonômica do tratamento a ser dispensado aos consorciados e à prevalência 

do interesse coletivo inerente ao sistema de consórcio, como se manifesta 

Júlio Maciel Cordeiro na obra Consórcio: Partilha de Ideias, Visao Jurídica 

n. 29, 2008, p. 31), mencionado por Daniel Orfale Giacomini em sua tese de 

dissertação de mestrado defendida perante a Pontífi cia Universidade Católica 

de São Paulo, no ano de 2010:

Júlio Maciel Cordeiro defende que a estipulação da devolução dos valores 

pagos apenas após o término do grupo de consórcio visa garantir o direito 
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dos consumidores participantes do grupo, na medida em que garante a saúde 

fi nanceira do mesmo. Também salienta que o objetivo do Banco Central e demais 

leis existentes está salvaguardado, tendo em vista que toda a regulamentação 

se volta à defesa do consumidor. Nenhum prejuízo resultará ao consumidor que 

aguardar o fi m do grupo, pois o valor a ser restituído será devidamente corrigido. 

Conclui, pois, que a devolução imediata de parcelas ao consorciado, além de 

sobrepor interesses individuais aos coletivos, provoca a violação do contrato 

estabelecido entre as partes, à lei que regula os consórcios e aos princípios 

norteadores dos contratos, o que não pode ser admitido. De outra forma, 

entende que haveria desequilíbrio fi nanceiro de todo o grupo, pela exclusão do 

participante.

Nesse sentido, destaco ainda as seguintes ponderações do Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar, Relator do REsp 94.266/RS, em julgamento concluído 

pela Quarta Turma em 15.10.1996, que permanecem atuais e, em que pese 

elaboradas com base na legislação anterior, aplica-se ao sistema de consórcio 

regido pela Lei n. 11.795/2008:

Assim como o grupo formado para a aquisição de bens pela modalidade 

de consórcio, em caso de desistência, não pode servir para o enriquecimento 

sem causa dos demais participantes, ou da administradora, - retendo os valores 

recebidos e somente restituindo o principal, sem correção monetária, o que em 

época de infl ação alta signifi cava devolver o nada, - assim também o consorciado 

não pode transformar o consórcio, que foi formado para fi nalidade de adquirir 

bens, em oportunidade para aplicação fi nanceira, retirando-se a qualquer tempo 

e recebendo imediatamente o capital investido, mais correção e juros.

A desistência é sempre um incidente negativo no grupo, que deve se 

recompor, a exigir a transferência da quota, a extensão do prazo ou o aumento 

das prestações para os remanescentes, etc. O pagamento imediato ao desistente 

será um encargo imprevisto, que se acrescenta à despesa normal. Quem ingressa 

em negócio dessa natureza e dele se retira por disposição própria não pode ter 

mais direitos do que o último contemplado com o bem, ao término do prazo 

previsto para o grupo. Se este, que cumpriu regularmente com todas as suas 

obrigações e aguardou pacientemente a última distribuição, pôde colaborar com 

os seus recursos para que os outros antes dele fossem contemplados, também o 

mesmo ônus há de se impor ao desistente, que se retira por decisão unilateral.

Acrescento que, a despeito de o contrato de consórcio estabelecer obrigações 

recíprocas entre administradora e consorciados, e destes entre si, em razão de 

sua natureza plurilateral, nos termos da literalidade do art. 10 e § 1º, da Lei n. 

11.795/2008, a desistência ou exclusão de participantes do consórcio confi gura o 

confl ito apenas entre os que saíram e os que permanecem no grupo, sendo que 
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a eles pertence o fundo constituído pelas contribuições de todos os integrantes 

(art. 3º, §§ 3º e 4º, da referida lei), em nada afetando o interesse ou a atuação da 

administradora, como assentou o Ministro João Otávio de Noronha na seguinte 

passagem do já citado voto que proferiu na Reclamação n. 3.752/GO:

E, por outro lado, precisa fi car claro que não há confl ito entre a administradora 

e o consorciado inadimplente. No inadimplemento, a devolução da parcela 

estabelece um confl ito entre o inadimplente e o conjunto de consorciados; ou 

seja, entre os próprios consumidores. Ademais, é inegável que a devolução dos 

valores já pagos ao consorciado inadimplente prejudica os demais. É isso que 

temos que entender. A administradora continuará recebendo seus 10, 12, 15%, 

referentes à sua taxa de administração, do mesmo jeito. Ela não sofrerá nenhum 

prejuízo com isso.

Diante disso, admitir a restituição das parcelas pagas por desistentes ou 

excluídos de consórcio de forma imediata não encontra previsão legal e revela 

pretensão incompatível com o sistema de consórcio, sendo certo, ademais, 

que a hipótese, sempre plausível, de desligamento de grande quantidade 

de participantes poderá inviabilizar a fi nalidade para o qual constituído o 

grupo de propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que 

nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações, invertendo, com 

isso, a prevalência legal do interesse coletivo do grupo sobre o individual do 

consorciado e transformando esse sistema social de aquisição de bens em mera 

espécie de aplicação fi nanceira.

No caso em exame, como ressaltei na decisão concessiva da liminar, extrai-

se da leitura da própria inicial e dos documentos dos autos que o contrato foi 

celebrado em 17.12.2009, já na vigência da Lei n. 11.795/2008, mas o grupo ao 

qual vinculado o autor da ação estava em andamento e foi constituído muito 

antes disso, em setembro de 2007, dado que a adesão ocorreu na 28ª assembleia 

realizada em janeiro de 2010 (fl s. 106-107). Diante disso, o entendimento 

do acórdão impugnado enseja a inusitada consequência de desistentes do 

mesmo grupo de consórcio terem reconhecido o direito à restituição dos valores 

pagos em prazos distintos, de acordo com a data de assinatura dos respectivos 

contratos.

 Ademais, verifi co que a reclamante noticia na petição inicial a aprovação 

pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE, em seu XIX Encontro 

realizado em Aracaju/SE, do “Enunciado de Jurisprudência 109”, com o 

seguinte teor (fl . 14):
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É abusiva a cláusula que prevê a devolução das parcelas pagas à administradora 

de consórcio somente após o encerramento do grupo. A devolução deve ser 

imediata, os valores atualizados desde os respectivos desembolsos e os juros de 

mora computados desde a citação.

Assim, o referido enunciado, a despeito de manifestamente contrário à 

orientação adotada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos 

repetitivos e que não sofreu alteração com a promulgação da Lei n. 11.795/2008, 

como demonstrado acima, constituiu-se no fundamento central do acórdão 

reclamado (fl . 167), motivo pelo qual deve a reclamação ser admitida de modo 

a evitar a consolidação de interpretação do direito substantivo federal ordinário 

divergente da jurisprudência pacifi cada pelo STJ.

Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação.

Comunique-se, na forma do art. 5º da Resolução n. 12/2009-STJ.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Senhor Presidente, a presente 

reclamação não merece conhecimento diante da falta de efetiva comprovação 

de divergência jurisprudencial. Como a em. Ministra Isabel Gallotti bem 

destacou, em seu voto, na reclamação são indicados dois paradigmas: o REsp 

n. 1.119.300/RS (repetitivo), Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 14.4.2010, DJe de 27.8.2010, e a Rcl n. 3.752/GO, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgada em 26.5.2010, DJe de 25.8.2010.

No julgamento do repetitivo, REsp n. 1.119.300/RS, houve uma questão 

de ordem em que, por maioria, decidiu-se pela limitação da tese, considerando-

se apenas a legislação anterior à vigência da Lei n. 11.795/2008, vencidos os 

eminentes Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de 

Noronha, que propunham avançar no exame também dos contratos celebrados 

após a vigência da mencionada lei. Na certidão do respectivo acórdão consta:

Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o julgamento à 

tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei anterior, vencidos os Srs. 

Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha.
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Por sua vez, na Reclamação n. 3.752/GO, julgada posteriormente ao 

mencionado repetitivo, fi cou expresso que o respectivo decisum se aplicaria 

apenas aos contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 11.795/2008. Eis o 

teor da ementa do acórdão:

Reclamação. Divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal estadual 

e a jurisprudência do STJ. Consórcio. Contratos anteriores à vigência da Lei n. 

11.795/2008. Consorciado excluído. Parcelas pagas. Devolução. Condições.

- Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito dos EDcl no 

RE 571.572-8/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do Pleno do STF, o 

qual consignou que “enquanto não for criada a turma de uniformização para 

os juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões 

divergentes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal”, 

tendo, por conseguinte, determinado que, até a criação de órgão que possa 

estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados 

Especiais Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à 

reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude sufi ciente à solução deste 

impasse”.

- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de 

imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo correspondente.

- A orientação firmada nesta reclamação alcança tão-somente os contratos 

anteriores à Lei n. 11.795/2008, ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para os 

contratos fi rmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá 

ao STJ, oportunamente, verifi car se o entendimento aqui fi xado permanece hígido, 

ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá 

margem para sua revisão.

Reclamação parcialmente provida. (Grifei.)

Destaco que o em. Ministro João Otávio de Noronha, em voto-vogal, 

igualmente deixou claro que não se poderia avançar no exame dos contratos 

posteriores à Lei n. 11.795/2008, tendo em vista a ausência de precedentes desta 

Corte Superior acerca do tema. A propósito, confi ram-se as seguintes passagens 

do respectivo voto:

Estamos em sede de reclamação criada por construção pretoriana do Supremo 

Tribunal Federal. Quando há decisão contra súmula ou jurisprudência dominante, 

o Superior Tribunal de Justiça poderá, então, apreciar e fazer prevalecer o seu 

entendimento jurisprudencial.
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A observação que faria, de plano, apesar de superada, é a de que não 

poderíamos interpretar sequer os contratos da lei nova, porque não temos nenhum 

precedente dela. Nenhuma decisão dos Juizados poderia ter conflitado com 

jurisprudência que não existe, porque ainda não foi apreciado nenhum caso por esta 

Corte.

Então, estaríamos num confl ito de competência, fazendo uma interpretação em 

abstrato, ou seja, normatizando, transformando a reclamação numa autêntica ação 

declaratória de legalidade, o que, data venia, afi gura-se um absurdo. (Grifei.)

O em. Ministro Aldir Passarinho Junior, em sentido semelhante, ressaltou 

que o julgamento restringir-se-ia, exclusivamente, aos contratos anteriores à Lei 

n. 11.945/2008, da mesma forma como teria ocorrido no repetitivo (REsp n. 

1.119.300/RS).

Sr. Presidente, em conclusão, o que se está julgando aqui é rigorosamente uma 

hipótese que é anterior à vigência da Lei n. 11.945, de 2008.

Então, estou acompanhando a eminente Relatora, rigorosamente nos termos 

do decidido no recurso repetitivo alusivo ao processo, que é o REsp n. 1.119.300/RS. 

(Grifei.)

Enfi m, no REsp n. 1.119.300/RS e na Rcl n. 3.752/GO, esta Segunda Seção 

decidiu e fi rmou tese exclusivamente aos contratos celebrados anteriormente à 

Lei n. 11.945/2008.

No presente caso, embora a em. Ministra Maria Isabel Gallotti tenha 

destacado que o grupo foi constituído antes da referida lei, a adesão do 

consumidor e a celebração do contrato se deram posteriormente à vigência dessa 

norma.

Reitero que em nenhum dos julgados que o reclamante menciona é feita 

referência a contratos celebrados posteriormente à lei nova, lembrando que 

se trata de reclamação fundada na Resolução n. 12/2009, que somente seria 

admitida se se indicasse acórdão repetitivo ou súmula.

A questão é relevante, mas deve ser tratada em recurso especial. Estamos 

julgando uma reclamação cujo conhecimento, pela Resolução n. 12/2009, é 

bastante restrito e, no caso, não há divergência em relação a paradigmas do 

Tribunal. Com efeito, nenhum precedente citado pela reclamante tratou da 

situação destes autos, em que o contrato é posterior à nova lei.

O presente requerimento, portanto, por não preencher os requisitos do 

diploma constitucional nem da Resolução n. 12/2009, representa uma terceira 
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espécie de reclamação, equiparável a um simples recurso ordinário ou, como o 

em. Ministro João Otávio de Noronha bem destacou na Rcl n. 3.752/GO, a uma 

“ação declaratória de legalidade”, o que não se admite.

Ademais, o presente julgamento, que não tem força vinculativa nem 

natureza de demanda repetitiva, não impedirá que as instâncias ordinárias e 

os juizados especiais continuem decidindo de forma diversa, sendo oportuno 

destacar, também, que a Resolução n. 12/2009 foi revogada expressamente pelo 

art. 4º da Emenda Regimental n. 22, de 16.3.2016, inexistindo a possibilidade 

de que outras reclamações como esta sejam apresentadas e conhecidas, ao menos 

do ponto de vista dos ditames legais em vigor.

Em tais circunstâncias, com as mais respeitosas vênias, voto pelo não 

conhecimento da Reclamação.

VOTO-MÉRITO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Também vou pedir vênia 

à divergência para acompanhar o voto da Ministra Isabel Gallotti. Já estou 

há quase sete anos no Tribunal e não me lembro de ter julgado a questão 

relativa aos consórcios. Provavelmente, os tribunais de segundo grau estão 

aplicando o enunciado do recurso repetitivo. Por sua vez, o enunciado do 

Fonaje, flagrantemente contrário à tese fixada no repetitivo, preocupa, em 

função da formação de duas linhas jurisprudenciais: a linha tradicional, que o 

STJ capitaneia, e uma linha paralela dos juizados especiais. Isso, infelizmente, 

tem ocorrido com frequëncia tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. 

Por isso, acompanho o voto da eminente Relatora, que é a forma de se obter o 

respeito aos precedentes do STJ em sede de recursos repetitivos. É o voto.


