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AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL N. 1.498.854-PR (2014/0282236-6)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Agravante: Essex Construção Civil Ltda

Advogado: Diogo Matté Amaro - PR030596

Agravado: Caixa Econômica Federal

Advogados: Leandro da Silva Soares - DF014499

Álvaro Sérgio Weiler Junior e outro(s) - RS036652

EMENTA

Agravo interno. Recurso especial. Processual Civil. CPC/1973. 

Cumprimento de sentença. Depósito para garantia do juízo. Termo 

‘a quo’ do prazo para impugnação. Data do depósito. Intimação 

para impugnar em 15 dias. Equívoco do juízo. Boa-fé processual 

do devedor. Tempestividade da impugnação. Óbice da Súmula 7/

STJ. Inaplicabilidade aos fatos incontroversos. Prequestionamento. 

Descabimento. Inexigibilidade no rejulgamento da causa. Aplicação 

da Súmula 356/STF.

1. Controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada no prazo de quinze dias 

contados da intimação, mas quando já transcorrido o prazo contado 

da data do depósito para garantia do juízo.

2. Fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença a partir da data do depósito efetuado para garantia do juízo, 

sendo prescindível a lavratura de termo de penhora e a intimação do 

devedor. Julgados desta Corte Superior.

3. Caso concreto em que o juízo determinou, antes do término 

do prazo, a intimação do devedor para impugnar, não obstante tal 

intimação fosse dispensável.

4. Equívoco do julgador que não pode prejudicar o jurisdicionado, 

em respeito ao princípio da boa-fé processual. Julgados desta Corte 

Superior.
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5. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ na hipótese de 

valoração jurídica de fatos incontroversos da demanda. Julgados desta 

Corte Superior.

6. Nos termos da Súmula 456/STF: “o Supremo Tribunal Federal, 

conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o 

direito à espécie”.

7. Inaplicabilidade do requisito do prequestionamento quanto 

aos fundamentos de direito utilizados por esta Corte Superior no 

rejulgamento da causa de que trata a Súmula 456/STF. Julgados desta 

Corte Superior.

8. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, 

na espécie.

9. Retorno dos autos para julgamento das demais questões 

devolvidas ao Tribunal ‘a quo’.

10. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), 

Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 2.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de agravo interno 

interposto por Essex Construção Civil Ltda em face de decisão assim ementada:

Recurso especial. Processual Civil. CPC/1973. Cumprimento de sentença. 

Depósito para garantia do juízo. Termo ‘a quo’ do prazo para impugnação. Data 
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do depósito. Intimação para impugnar em 15 dias. Equívoco do juízo. Boa-fé do 

devedor. Tempestividade da impugnação.

1. Controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença apresentada no prazo de quinze dias contados da intimação, mas 

quando já transcorrido o prazo contado da data do depósito para garantia do 

juízo.

2. Fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a partir da 

data do depósito efetuado para garantia do juízo, sendo prescindível a lavratura 

de termo de penhora e a intimação do devedor. Julgados desta Corte Superior.

3. Caso concreto em que o juízo determinou a intimação do devedor para 

impugnar, não obstante tal intimação fosse dispensável.

4. Equívoco do julgador que não pode prejudicar o jurisdicionado que agiu 

com boa-fé processual. Julgados desta Corte Superior.

5. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Retorno dos autos para julgamento das demais questões devolvidas ao 

Tribunal ‘a quo’.

7. Recurso especial provido. (fl . 312)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 334 s.).

Em suas razões, a parte agravante alegou que o recurso especial não deveria 

ter sido conhecido, em razão dos óbices das Súmula 7, 83 e 211/STJ, e 282 e 

356/STF.

Quanto ao mérito recursal, reiterou a alegação de que o prazo para a 

impugnação ao cumprimento de sentença, no caso de depósito voluntário 

do valor exequendo, fl ui automaticamente a partir do depósito, não sendo 

necessária intimação.

Insurgiu-se contra a aplicação do princípio da boa-fé processual ao caso 

dos autos.

Impugnação às fl s. 356/365.

É relatório.

VOTO

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

agravo interno não merece ser provido.
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Relembre-se que a Caixa Econômica Federal - CEF, ora agravada, 

ao ser intimada para o cumprimento de sentença, efetuou o pagamento da 

parcela incontroversa da dívida (R$ 538.045,97, em fev. de 2010) e efetuou o 

depósito da parcela controvertida (R$ 674.593,37), a título de “nomeação de 

dinheiro à penhora”, tendo requerido expressamente que fosse lavrado termo de 

penhora, bem como que fosse realizada intimação para oferecer impugnação ao 

cumprimento de sentença (cf. fl . 78).

Três dias depois, o requerimento foi deferido pelo juízo, em despacho 

lavrado com o seguinte conteúdo:

I - Declaro formalizada a penhora do depósito da fl. 921 (conta 

0650.005.0012499-2), considerado pela CEF como controverso, uma vez que 

vinculado ao juízo, para fi ns de prosseguimento da execução.

II - Expeça-se alvará para levantamento dos valores incontroversos (fl . 923).

III - Considerando a formalização da penhora (item I supra), intimem-se a CEF 

para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC.

Curitiba - PR, 11 da fevereiro de 2010.

(fl . 83)

A CEF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença somente em 

23.04.2010, impugnação que era tempestiva, se contada da data da intimação, 

mas intempestiva se contada da data do depósito.

A impugnação foi conhecida pelo juízo de origem e julgada procedente, 

em parte, tendo-se reconhecido excesso de execução.

Contra essa decisão, somente a CEF recorreu, via agravo de instrumento, 

pretendendo a substituição da taxa de juros de 1% ao mês pela SELIC.

No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de origem acolheu 

preliminar suscitada em contraminuta, que apontava a intempestividade da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Considerou-se que o prazo para impugnação fl ui automaticamente da 

data do depósito voluntário do valor exequendo, não havendo necessidade de 

lavratura de termo de penhora e posterior intimação do devedor.

Com base nesse fundamento, declarou-se intempestiva a impugnação ao 

cumprimento de sentença, restando prejudicado o agravo de instrumento.
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Daí a interposição do recurso especial pela CEF, que foi provido por meio 

da decisão de fl s. 312/315, integrada pela decisão de fl s. 334 s., ambas de minha 

lavra.

Na referida decisão, acolheu-se o fundamento da boa-fé processual, 

suscitado nas razões do apelo nobre.

Entendeu-se que o equívoco do juízo quanto aos prazos processuais, 

quando capaz de induzir a erro o jurisdicionado, impede que seja declarada 

a intempestividade do meio de impuganção, devendo-se prestigiar a boa-fé 

processual, princípio que, inclusive, passou a contar com previsão expressa no 

art. 5º do novo CPC (“aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé”).

Nesse sentido, citou-se os seguintes julgados:

Processual Civil. Embargos à execução. Tempestividade. Nulidade da intimação. 

Súmula 7/STJ. Prazo para embargos à execução. Indução a erro. Prejuízo ao 

jurisdicionado. Impossibilidade. Precedentes.

1. O reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução decorreu 

do reconhecimento da nulidade da intimação da penhora, porquanto efetivada 

sem as devidas “solenidades”. Tal nulidade foi reconhecida após a análise do 

acervo fático dos autos, o que torna a via do recurso especial inadequada à 

modifi cação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. “Ainda que equivocado o despacho que concede prazo maior para 

oferecimento de embargos, tem entendido esta Corte que não pode o 

jurisdicionado responder por erro induzido pelo magistrado. Precedentes.” (REsp 

720.063/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.3.2005, DJ 

20.3.2006, p. 246).

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.468.956/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.10.2014)

Agravo regimental no agravo (Art. 544 do CPC). Embargos à execução. Decisão 

monocrática que negou provimento ao recurso. Insurgência do exequente.

1. In casu, o juízo de primeiro grau determinou a intimação sobre a lavratura 

do termo de penhora, tendo o embargante protocolado os embargos à execução 

dentro do prazo consignado pelo juiz singular.

Dessa forma, ainda que se entenda, na linha da jurisprudência desta Corte, 

que o prazo para embargos à execução fl uiria da data do depósito, é imperioso 

reconhecer que o despacho do juízo singular conduziu a entendimento, diverso, 

de que o prazo somente correria da intimação da penhora. 2. O equívoco do 

órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. 
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Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 198.235/RS, Rel. 

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 1º.08.2014)

Esclareceu-se que, no caso dos autos, o juízo de origem, três dias depois 

do depósito, determinou a intimação da parte ora agravada para impugnar o 

cumprimento de sentença (fl . 282), embora o prazo fl uísse independentemente 

de intimação, por se tratar de depósito voluntário, na linha da jurisprudência 

desta Corte Superior.

Sobre esse entendimento jurisprudencial, mencionem-se, ilustrativamente, 

os seguintes julgados:

Processual Civil. Execução provisória. Juízo de admissibilidade que indefere 

parcialmente a execução para fi ns de readequação do valor devido. Depósito 

espontâneo com a finalidade de pagamento. Alteração da decisão de 

admissibilidade com aumento substancial do quantum devido. Nascimento de 

uma nova pretensão impugnativa do executado. Termo inicial para a impugnação 

do devedor. Data do novo depósito com a fi nalidade de garantia do juízo ou da 

intimação da penhora.

1. É consolidada a jurisprudência do STJ no tocante ao prazo para oferecimento 

de impugnação em havendo depósito do devedor garantindo o juízo: inicia-se na 

data da efetivação deste, independentemente da lavratura do respectivo termo. 

Precedentes.

2. A execução provisória inicia-se por disposição do exequente que provoca a 

atividade jurisdicional por petição inicial que deverá conter, além dos requisitos 

gerais (CPC, art. 282), os específi cos dispostos no art. 475-O, § 3º, do CPC. Nesse 

passo, num juízo de admissibilidade da petição de introito, poderá o magistrado 

determinar: i) em sendo preenchidos os requisitos, a intimação do réu para pagar; 

ii) em não se verifi cando presentes referidos pressupostos, o indeferimento de 

imediato da execução ou determinação para emenda à inicial, nos termos do art. 

616 do CPC.

3. O art. 475-J, caput e § 1º, do CPC estabelece duas modalidades de depósito e 

prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com 

a fi nalidade de pagamento; e ii) como garantia do juízo, também a ser realizado 

no prazo de 15 dias com a fi nalidade de oferecer impugnação. No interstício do 

prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já 

que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro 

do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso 

temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. 

De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como “penhora 

automática” (§ 1º), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo 

para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, 
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desencadeando o início do prazo de 15 dias para a “defesa”, sem, contudo, elidir a 

multa de 10%.

4. Na hipótese, a impugnação da recorrente não pode ser considerada 

intempestiva, ao argumento de que o prazo vem correndo desde o primeiro 

depósito. Isso porque, conforme se verifi ca da decisão de admissibilidade, o valor 

entregue inicialmente teve como intuito o pagamento do que era incontroverso, 

inclusive seguindo exatamente o que fora estabelecido pelo juízo exequendo, 

ainda que em sede de juízo de admissibilidade da execução provisória. Aliás, 

naquele momento processual, não havia sequer interesse na impugnação, haja 

vista que o valor que se entendia devido era correspondente exatamente ao 

montante que a parte devedora pagou, justamente por tê-lo como incontroverso.

5. Em verdade, a mudança de entendimento, em sede de execução provisória, 

justamente com relação ao valor devido, acabou por surpreender a executada na 

demanda, não podendo ser a devedora apenada de inopino, justamente por, de 

boa-fé, visando conferir celeridade e efetividade ao processo, ter depositado o 

valor que o próprio juízo exequendo estabeleceu como devido.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.446.322/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 14.04.2015, DJe 04.05.2015)

Processual Civil. Cumprimento de sentença. Termo inicial para a impugnação 

do devedor. Data do depósito, em dinheiro, por meio do qual se garantiu o juízo.

- No cumprimento de sentença, o devedor deve ser intimado do auto de 

penhora e de avaliação, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 

quinze dias (art. 475-J, § 1º, CPC).

- Caso o devedor prefira, no entanto, antecipar-se à constrição de seu 

patrimônio, realizando depósito, em dinheiro, nos autos, para a garantia do juízo, 

o ato intimatório da penhora não é necessário.

- O prazo para o devedor impugnar o cumprimento de sentença deve ser 

contado da data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da execução.

Recurso Especial não conhecido.

(REsp 972.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

23.09.2008, DJe 12.12.2008)

Apesar desse entendimento jurisprudencial, concluiu-se que, ante 

a manifestação em sentido contrário do juízo, não seria cabível reputar 

intempestiva a impugnação, devendo-se prestigiar o princípio da boa-fé 

processual.

Acrescentou-se, também, que não havia disposição legal expressa acerca 

do termo a quo do prazo para impugnação na hipótese de depósito para a 
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garantia do juízo, tratando-se de mera construção pretoriana, o que reforça o 

fundamento da boa-fé processual.

No presente agravo interno, a empresa agravante (credora do título judicial 

que se executa na origem) insurge-se contra o provimento do recurso especial da 

CEF, suscitando óbices relativos ao reexame de provas e ao prequestionamento.

Não lhe assiste razão, contudo.

Primeiramente, não incide o óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame 

de provas, no que tange à referência ao despacho proferido pelo juízo de origem.

Efetivamente, não há controvérsia nos autos acerca do teor daquele singelo 

despacho ou da data em que foi proferido.

Observa-se, inclusive, que o despacho foi transcrito na íntegra nas razões 

do recurso especial e não impugnado em contrarrazões.

O teor do despacho e a data em que foi proferido confi guram, portanto, 

fatos incontroversos da demanda, razão pela qual podem ser valorados por esta 

Corte Superior, sem embargo da Súmula 7/STJ.

Confi ra-se, a propósito, os seguintes julgados acerca da valoração jurídica 

de fatos incontroversos:

Recurso especial. Propriedade industrial. Concorrência desleal. Violação de 

trade dress. Ação cominatória e de reparação por ato ilícito. Proteção do conjunto-

imagem. Lei de Propriedade Industrial e Código de Defesa do Consumidor. 

Funcionalidade, distintividade e confusão ou associação indevida. Pressupostos. 

Premissas fáticas assentadas pelos Juízos de origem. Valoração jurídica da prova. 

Necessidade de reparação do dano material.

1 - Ação ajuizada em 10.5.2016. Recurso especial interposto em 16.6.2015 e 

encaminhado à Relatora em 25.8.2016.

2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, 

pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F confi gura prática de 

concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas 

recorrentes sob a marca Honda GX.

3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico 

pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal 

brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação 

encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de 

direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil.

4 - A aparência extrínseca identifi cadora de determinado bem ou serviço não 

confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, 
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sendo necessária a defi nição de determinados requisitos a serem observados 

para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, 

à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.

5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos 

de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao 

direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por 

elas desenvolvido.

7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na 

própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A 

demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, 

cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em 

liquidação de sentença.

8 - Recurso especial provido.

(REsp 1.677.787/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

26.09.2017, DJe 02.10.2017)

Recurso especial. Ação de indenização por danos morais. Comentário realizado 

por apresentador de programa televisivo, em razão de entrevista concedida 

por cantora em momento antecedente. Instâncias ordinárias que afirmaram 

a ocorrência de ato ilícito ante a agressividade das palavras utilizadas e, com 

fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, determinaram a 

responsabilização civil do réu pelos danos morais suportados pelos autores, 

aplicando verba indenizatória no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais). Irresignação do réu.

Hipótese: A controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de dano 

moral indenizável em razão do conteúdo de frase pronunciada em programa 

humorístico veiculado na televisão aberta.

1. Revela-se inviável o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial, ante a inadequação da via eleita, pois, nos termos da jurisprudência 

desta Corte, tal pedido deve ser formulado de forma apartada, ou seja, mediante 

ação cautelar (artigo 288 do RISTJ), não se admitindo sua inserção nas razões do 

apelo extremo.

Precedentes.

2. Quanto à apontada violação do art. 535, inciso II, do CPC, aplicável à hipótese 

o óbice da súmula 284/STF, porquanto das razões recursais não é possível 

extrair qual o objeto de irresignação do recorrente, uma vez que apenas alegou, 

genericamente, a ocorrência de omissão no julgado quanto aos dispositivos 

apontados, sem especifi cação das teses que supostamente deveriam ter sido 

analisadas pelo acórdão recorrido.
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3. Inaplicável, ao caso, o óbice sumular n. 7/STJ, porquanto incontroverso o teor 

do comentário tecido pelo recorrente e, estando a controvérsia afeta exclusivamente 

à ponderação/valoração jurídica acerca da potencialidade ofensiva dos fatos tidos 

como certos e inquestionáveis, expressamente delineados pelas instâncias ordinárias, 

descabida a incidência do referido enunciado sumular.

Precedentes.

4. Quanto à tese de responsabilização civil do réu pelo comentário tecido, 

aplicável o óbice da súmula 320 desta Corte Superior, pois o fato de o voto 

vencido ter apreciado a questão à luz dos dispositivos legais apontados como 

violados não é suficiente para satisfazer o requisito do prequestionamento. 

Precedentes do STJ.

5. Apesar de em dados e específicos momentos ter o Tribunal a quo, 

implicitamente se referido a questões existentes no ordenamento legal 

infraconstitucional, é certa a índole eminentemente constitucional dos 

fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, não tendo o recorrente interposto 

o regular recurso extraordinário, a atrair o óbice da súmula 126 desta Corte 

Superior. Precedentes.

6. No que tange ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório 

fixado pela Corte local em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um 

dos autores, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), ponto sobre o qual, implicitamente, houve o prequestionamento de 

dispositivo de lei federal, haja vista que nos termos do artigo 944 do Código 

Civil “a indenização mede-se pela extensão do dano” - não merece acolhida a 

irresignação ante a aplicação do óbice da súmula 7/STJ.

O Tribunal local analisou detidamente a conduta do ofensor, as consequências 

do seu comentário, a carga ofensiva do discurso, o abalo moral sofrido pelos 

autores e, de forma proporcional e razoável, o valor da indenização a ser custeada 

pelo réu para aplacar o sofrimento, a angústia e a comoção imposta aos ofendidos.

Para modifi car as conclusões consignadas no acórdão impugnado e concluir 

estar exagerado o quantum indenizatório como quer a parte recorrente, seria 

necessária a incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos 

de convicção dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 

7 do STJ).

7. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(REsp 1.487.089/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

23.06.2015, DJe 28.10.2015)

De outra parte, quanto ao óbice da ausência de prequestionamento, não 

assiste razão à parte agravante.
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É certo que o fundamento da boa-fé processual não foi enfrentado pelo 

Tribunal de origem, uma vez que este fundamentou o acórdão com base no 

caráter de ordem pública da intempestividade.

Porém, como o recurso era passível de conhecimento pela alegação de 

preclusão (questão federal enfrentada explicitamente no acórdão recorrido), 

fi cou superada a fase de admissibilidade, não havendo óbice ao provimento do 

recurso por outro fundamento.

Aplica-se ao caso, portanto, o teor da Súmula 456/STF c/c art. 255, § 5º, 

do RISTJ, abaixo transcritos:

Súmula 456/STF - O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso 

extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.

Art. 255 (RISTJ) - ...................................

...................................

§ 5º. No julgamento do recurso especial, verifi car-se-á, preliminarmente, se 

o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá 

do recurso; se pela afi rmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie, com 

observância da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido da não exigência de prequestionamento na aplicação do 

direito à espécie, confi ram-se os seguintes julgados:

Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Contradição. Inexistência. 

Princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Ausência de ofensa.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão 

ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da 

matéria já julgada no recurso.

2. O “fundamento” ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento 

jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a 

pretensão ou a defesa, ou que possa ter infl uência no julgamento, mesmo que 

superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento 

legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não 

surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes 

quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

3. O requisito do prequestionamento diz respeito apenas à fase de conhecimento 

do recurso especial. A orientação da Súmula 456 do STF (“O Supremo Tribunal 
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Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o Direito 

à espécie”) foi incorporada como texto legal expresso pelo art. 1.034 do novo CPC, 

segundo o qual “Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo 

Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o 

direito.”

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 27.06.2017, DJe 1º.08.2017)

Processual Civil. Prequestionamento implícito. Juízo de admissibilidade que 

difere do juízo de rejulgamento. Abertura de instância. Profundidade do efeito 

devolutivo. Súmula 456/STF. Aplicação do direito à espécie.

1. O Tribunal de origem quando julgou a causa apreciou a questão da violação 

do princípio da razoabilidade, o que confi gura o prequestionamento implícito do 

art. 2º da Lei n. 9.784/1999.

2. Conhecido o recurso especial por qualquer dos seus fundamentos, opera-

se a abertura de instância, de modo que, ao julgá-lo, poderá esta Corte Superior 

conhecer de ofício, ou por provocação, de todas as matérias que podem ser 

alegadas a qualquer tempo, bem como, de todas as questões suscitadas e 

discutidas no processo, mesmo que não tenham sido enfrentadas no acórdão 

recorrido.

3. É preciso fazer uma diferenciação entre o juízo de admissibilidade 

e juízo de rejulgamento. Para ser admitido o recurso especial, é indispensável o 

prequestionamento; mas, uma vez admitido, no juízo de rejulgamento não há 

qualquer limitação cognitiva, a não ser a limitação horizontal estabelecida pelo 

recorrente.

4. Trata-se do chamado efeito translativo (profundidade do efeito devolutivo), 

reconhecido na Sumula 456/STF, segundo a qual, “O Supremo Tribunal Federal, 

conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à 

espécie.” Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.200.904/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 17.03.2011, DJe 29.03.2011)

Observe-se que, no caso dos autos, não há falar em surpresa processual, 

pois o fundamento da boa-fé já havia sido deduzido nas razões do apelo nobre.

Destarte, o agravo interno não merece ser provido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.480.810-ES (2014/0210124-4)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Cláudia Prado Pedral Sampaio

Recorrente: José Roberto Prado Pedral Sampaio

Recorrente: João Ricardo Prado Pedral Sampaio

Advogado: João Alexandre de Vasconcellos e outro(s) - ES005705

Recorrente: Dinah Rocha Jardim - Espólio

Repr. por: Sylvia Rocha Prado - Inventariante

Recorrente: Eliza Rocha Nogueira - Espólio

Repr. por: Eliane Rocha Puig Serra - Inventariante

Recorrente: Alberto Pinto Rocha

Advogados: Luiz Fernando Chiabai Pipa Silva e outro(s) - ES004382

Leonardo Barbosa Cabral e outro(s) - ES009340

Recorrido: Jorge Tito Rocha Th evenard

Recorrido: Delza Maria Rabello Rocha de Oliveira

Advogados: José Maria Th evenard do Amaral e outro(s) - ES001916

Albacy Silva Moreira e outro(s) - ES007116

Rafael Santos de Barros e Silva - DF028377

José de Castro Meira e outro(s) - DF042503

EMENTA

Civil. Processual Civil. Ação de prestação de contas. Falecimento 

da mandatária e da curadora. Intransmissibilidade da obrigação 

e extinção do processo sem resolução de mérito. Inocorrência. 

Acertamento de contas possível em virtude da existência de provas 

acerca dos atos que são objeto da prestação. Aplicação, ademais, da 

regra do art. 1.759 do Código Civil. Violação aos arts. 535, I e II, e 458, 

do CPC/1973. Inocorrência. Acórdão adequadamente fundamentado. 

Incompetência do juízo. Inocorrência. Juízo universal do inventário 

que não examina questões de alta indagação, inclusive aquelas desde 

logo assim reconhecidas pela parte. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. 

Partes que se benefi ciaram dos atos de disposição gratuita de bens 

da de cujus e que serão atingidos pelo reconhecimento da nulidade 
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das doações. Prescrição e decadência. Inocorrência. Fundamentos 

sufi cientes inatacados. Súmula 283/STF. Aplicação do art. 178, II, do 

Código Civil. Ausência de prequestionamento. Inexistência de erro, 

dolo, fraude, estado de perigo ou lesão. Atos de disposição gratuita 

eivados de nulidade. Revogação da doação e ausência de nulidade. 

Inaplicabilidade. Situação distinta, que não se confunde com a doação 

por mera liberalidade. Prática de atos de dilapidação patrimonial, com 

base em mandato e curatela, de pessoa reconhecidamente incapaz. 

Embargos protelatórios. Inocorrência. Exclusão da multa.

1- Ação distribuída em 05.03.2006. Recursos especiais 

interpostos em 13.04.2010 e atribuídos à Relatora em 25.08.2016.

2- Os propósitos recursais consistem em defi nir: (i) se a ação 

de prestação de contas deve ser extinta sem resolução de mérito em 

virtude do superveniente falecimento da mandatária e curadora, a 

quem caberia prestar as contas; (ii) se houve negativa de prestação 

jurisdicional ou vício de fundamentação no acórdão recorrido; (iii) se, 

havendo questão de alta indagação no inventário, a remessa das partes 

às vias ordinárias para apuração dos fatos de maior complexidade 

é tarefa exclusiva do magistrado ou se pode a parte, antevendo a 

questão de alta indagação, ajuizar desde logo uma ação autônoma 

em relação ao inventário; (iv) se o fato de alguns dos recorrentes não 

serem herdeiros da de cujus os torna partes ilegítimas para responder à 

ação de prestação de contas; (v) se ocorreu a prescrição da pretensão 

de anular as doações realizadas por alguns dos recorrentes em favor 

dos demais; (vi) se as doações realizadas poderiam ser revogadas 

após o falecimento da doadora ou se poderiam ser nulifi cadas por 

não excederem a parte disponível de seu patrimônio; (vii) se era 

devida a multa imposta aos recorrentes pela oposição de embargos de 

declaração reputados protelatórios.

3- O superveniente falecimento da pessoa a quem caberia prestar 

as contas não acarreta, obrigatoriamente, a extinção sem resolução do 

mérito da ação de prestação de contas, especialmente na hipótese em 

que fora desenvolvida, ainda na primeira fase da referida ação, atípica 

atividade cognitiva e instrutória, sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa, que excedeu o mero acertamento da legitimação ativa e 

passiva, adentrando às próprias contas que deverão ser prestadas pelos 

herdeiros e pelos benefi ciários dos atos de disposição gratuita de bens 
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de pessoa civilmente incapaz e que foram realizados por quem detinha 

o mandato e exercia a curatela.

4- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/1973, 

e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as 

questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se 

falar em negativa de prestação jurisdicional, nem tampouco em vício 

de fundamentação na decisão judicial.

5- O fato de o art. 984 do CPC/1973 determinar ao juiz que 

remeta as partes às vias ordinárias se verifi car a existência de questão 

de alta indagação não signifi ca dizer que a parte está proibida de 

ajuizar ação autônoma perante o juízo cível se constatar, desde logo, 

a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial 

do inventário.

6- A legitimidade de parte, que se afere in status assertionis, 

deriva da aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera 

de bens e direitos da parte indicada na petição inicial, de modo que é 

legítima, para responder a ação de prestação de contas assentada em 

nulidade de doações, a parte que se benefi ciou diretamente dos atos 

de disposição de bens e direitos de titularidade da civilmente incapaz.

7- Havendo fundamentação suficiente não impugnada pela 

parte, na hipótese, a não fl uência da prescrição entre o curatelado e o 

curador enquanto perdurar a curatela e a não fl uência da prescrição 

em desfavor do incapaz, é inadmissível o recurso especial. Incidência 

da Súmula 211/STJ.

8- Não se aplica o prazo decadencial de anulação de negócios 

jurídicos celebrados em erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão, 

nem tampouco as regras que disciplinam a revogação das doações e as 

doações inofi ciosas, às hipóteses que envolvem a disposição gratuita 

de bens de pessoa civilmente incapaz em decorrência de mandato ou 

curatela.

9- Ausente o manifesto intuito protelatório da parte, não se 

aplica multa aos embargos de declaração opostos com o propósito 

específi co de prequestionamento.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas 

para a exclusão da multa aplicada por embargos de declaração 

protelatórios.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer dos recursos 

especiais e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra 

Relatora.

Dr. Rafael Santos de Barros e Silva, pela parte recorrida: Jorge Tito Rocha 

Th evenard e Delza Maria Rabello Rocha de Oliveira

Brasília (DF), 20 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 26.3.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recursos especiais interpostos 

por Claudia Prado Pedral Sampaio, José Roberto Prado Pedral Sampaio e João 

Ricardo Prado Pedral Sampaio (1ºs recorrentes), por Sylvia Rocha Prado e pelo 

espólio de Dinah Rocha Jardim (2ºs recorrentes) e, ainda, pelo espólio de Eliza 

Rocha Nogueira e por Alberto Pinto Rocha (3ºs recorrentes), contra o acórdão 

do TJ/ES que, por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos de 

apelação por eles interpostos, apenas a fi m de excluir a multa aplicada pelo 

manejo de embargos de declaração tidos como protelatórios, mantendo-se a 

obrigação de prestar contas e fi xando o termo a quo da nulidade dos atos de 

disposição dos bens a partir do trânsito em julgado da sentença de interdição de 

Henedina Rocha Calmon.

Recursos especiais interpostos em: 13.04.2010.

Atribuídos ao gabinete em: 25.08.2016.

Ação: de prestação de contas cumulada com pedido de tutela antecipada 

para bloqueio de bens, ajuizada por Jorge Tito Rocha Th enevard, Sophia Rabello 

Rocha e Delza Maria Rabello Rocha de Oliveira em face dos recorrentes.

Liminar: concedida às fl s. 248/255 (e-STJ).
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Sentença: julgou procedente a pretensão autoral de exigir a prestação de 

contas dos recorrentes e reconheceu a nulidade de todos os atos de disposição 

de bens e direitos da curatelada, mantendo a indisponibilidade dos bens 

anteriormente deferida (fl s. 4.410/4.439, e-STJ).

Acórdão do TJ/ES: por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos 

(fl s. 7.157/7.199, e-STJ), cuja ementa é a seguinte:

Apelação civel. Prestação de contas. Primeira fase. Inventário. 1) Competência. 

Questão de alta indagação. Volume dos autos. Matéria de ampla cognição 

na segunda fase. Artigo 96 do Código de Processo Civil. 2) Inépcia da inicial. 

Cumulação de pedidos. Inexistência. Nulidade. Conhecimento de ofício. 

Possibilidade. 3) Prescrição. Perda da pretensão. Inexistente. Artigo 205 do Código 

Civil. Lapso temporal. Dez anos. 4) Prescrição das doações efetuados. Inexistência 

de pedido em sede de juízo singular. Supressão de instância. Art. 128 do CPC. 5) 

Mandato. 6) Curatela. 7) Favorecidos. Expressa previsão legal no ordenamento 

jurídico. 8) Conta corrente indistinta. Confusão. Curatelada. Curadora. Correntista. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. Legitimação ativa. Herdeiros. 9) 

Patrimônio anterior. Princípio da igualdade. Responsabilidade. Sujeição passiva. 

10) Licitude das provas. Produção em sede de segunda fase. Previsão legal art. 

915, § 3º, do Código de Processo Civil. Cooperação para resolução do confl ito. 

Art. 339 do CPC. 11) Interdição. Efeitos da curatela. Nulidade absoluta dos atos 

de disposição gratuita. Art. 1.749, inciso I, do Código Adjetivo. Sentença. Efeitos 

ex nunc. Nulidade retroativa. Impossibilidade. Necessidade de ação específi ca. 

12) Embargos. Inexistência de intuito protelatório. Multa. Inaplicabilidade. 13) 

Assistência judiciária gratuita. Ausência de provas. Afi rmação pelos recorrentes 

de existência de patrimônio considerável. Preparo efetivado. 14) Recursos 

conhecidos e parcialmente providos.

1) No caso de questão de alta indagação, conforme previsão legal do artigo 

984 do Código de Processo Civil, o feito deve ser remetido às vias ordinárias 

competentes, pois se verifica a possibilidade de produção de prova pericial, 

diante das inúmeras contas apresentadas.

2) Não é inepta a petição inicial que atende aos pressupostos necessários a 

constituição e desenvolvimento válido do processo, mormente por inexistir o 

vício previsto no artigo 295, parágrafo único, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Inexiste cumulação de pedido quando a parte aponta nulidade absoluta, 

que é cognoscível de ofício, do ato de doação voluntária, não convalidada sequer 

por manifestação jurisdicional

3) A prescrição da pretensão à condenação, em ação de prestação de contas, 

segue a previsão legal do artigo 205 do Código Civil, regulada em dez anos 

contados à partir da data da produção do ato que gerou a violação ao direito.
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4) Inexistindo manifestação jurisdicional à respeito da prescrição sobre as 

doações efetuadas, incide o óbice de conhecimento da matéria pela vedação de 

supressão de instância, eis que o limite da lide é estabelecido pelos pedidos do 

autor.

5) Havendo o exercício dos poderes estabelecidos pelo mandato instituído por 

documento público, os mandatários são legitimados para fi gurar no polo passivo 

da vigente relação processual, conforme 653 e 668, ambos do Código Civil.

6) O instituto da curatela encontra-se previsto no ordenamento para fins 

de proteção ao incapaz. O exercício de atos perpetrados pelo curador deve se 

limitar a atender aos fi ns legais estabelecidos no ordenamento e a consequente 

obrigação de prestar contas, conforme redação expressa dos artigos 1.781 c/c 

1.741, ambos do Código Civil e pela aplicação expressa do artigo 919 do Código 

de Processo Civil.

7) Os efeitos da sentença albergam as relações materiais ligadas a causa 

mediata do pedido formulado na inicial, com o fi m de atender aos princípios da 

celeridade e efetividade. Havendo doação efetuada pelo curador ao arrepio do 

comando legal, devem ser mantidos como legitimados passivos os benefi ciários 

das doações quando há a possibilidade de reversão dos atos perpetrados, 

conforme previsão do artigo 1.752, § 2, do Código Civil, onde estipula a 

solidariedade dos prejuízos verifi cados.

8) A existência de conta corrente conjunta não exime o mandatário ou curador 

de prestar contas por vinculação do instituto ao qual se vinculou através de 

instrumento público, em razão da confusão decorrente do mandato e da curatela 

junto ao banco, mormente pela previsão dos artigos 270 e 272, ambos do Código 

Civil.

9) Embora possuam patrimônio considerável, como asseveram os apelantes, 

tal situação material não ilide a obrigação de prestar contas dos atos derivados 

do mandato e da curatela, bem como dos prejuízos decorrentes da violação 

dos encargos legais, atingindo os favorecidos pelas doações graciosas, eis que a 

Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei.

10) Para a devida conformação da justiça aos direitos efetivamente lesados faz-

se necessário que as partes colaborem para a produção das provas a servirem de 

base para a sentença. Conforme moderna doutrina, o princípio dispositivo deve 

dar lugar ao magistrado que, observando seus poderes e distinção das partes, 

venha facilitar a formação do próprio livre convencimento motivado. A previsão 

legal do artigo 915, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a produção de 

provas em sede de segunda fase da ação de prestação de contas. Ademais, as 

partes devem colaborar para que a justiça seja efetiva em conformidade com o 

que prevê o artigo 339 do CPC, razão pela qual não há ilicitude no deferimento de 

novas provas pelo magistrado.
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11) Os efeitos da curatela impõe-se desde logo à constituição do representante 

legal, tornando nulos quaisquer atos de disposição gratuita efetivados pelo 

curador, segundo redação do artigo 1.749, inciso II, do Código Civil. A sentença 

que decreta a interdição do incapaz, consoante o que prevê o artigo 1.184 do 

Código de Processo Civil, produz efeitos ex nunc, razão pela qual a anulação 

dos atos perpetrados anteriormente a data de 23.07.2002, afora as nulidades 

legalmente estipuladas, requer ação específi ca para tal desiderato.

12) Não se aplica a multa em sede de Embargos Declaratórios, quando não se 

comprova efetivamente o seu intuito protelatório, na esteira do entendimento do 

STJ.

13) Havendo as partes alegado a existência de patrimônio considerável e 

efetivado o preparo dos recursos interpostos, não se encontram comprovados os 

pressupostos materiais para a concessão do benefício da justiça gratuita, eis que, 

de igual forma, não fora atendido o pressuposto formal de declaração efetuada 

pelo próprio requerente.

14) Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Embargos de declaração: alegaram os recorrentes, às fls. 7.203/7.211, 

7.213/7.222 e 7.230/7.241 (e-STJ): (i) omissão quanto a alegada impossibilidade 

de a própria parte remeter as questões de alta indagação às vias ordinárias, 

medida que, segundo a sua ótica, seria de competência exclusiva do magistrado, a 

teor do art. 984 do CPC/1973; (ii) omissão quanto à possibilidade se pronunciar 

a prescrição de ofício, na forma do art. 219, §5º, do CPC/1973; (iii) omissão 

quanto ao fato de que o art. 1.752, § 2º, do CC/2002 apenas se aplicaria à fase 

posterior à decretação da curatela, e não à fase anterior.

Acórdão do TJ/ES resolvendo os embargos de declaração: negou provimento ao 

recurso, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (fl s. 7.260/7.264, 

e-STJ).

Recursos especiais dos recorrentes: todos os recursos interpostos (fls. 

7.268/7.292, 7.296/7.321 e 7.325/7.353, e-STJ) apontam a vulneração aos 

seguintes dispositivos legais: (i) art. 535, I e II, do CPC/1973; (ii) arts. 178, 

II, 193, 540 e 560, todos do CC/2002, e arts. 87, 113, 128, 219, § 5º, 267, IV e 

VI, 458, 914, I e II, e 984, todos do CPC/1973; (iii) 538, parágrafo único, do 

CPC/1973.

Manifestação dos 3ºs recorrentes: por intermédio da petição de fls. 

7.745/7.746 (e-STJ), noticiam o falecimento da litisconsorte Sylvia Rocha Prado, 

requerendo seja reconhecido que a obrigação de prestar contas é personalíssima 

e não se transmite ao espólio ou aos herdeiros dos réus.
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Manifestação dos recorridos: por meio da petição de fl s. 7.753/7.761 (e-STJ), 

pugnam pelo prosseguimento do feito, aplicando-se à espécie o art. 1.759 do 

CC/2002.

Ministério Público Federal: opina pelo parcial conhecimento do recurso 

especial dos 1ºs recorrentes e, nessa extensão, pelo seu desprovimento; opina 

ainda pelo reconhecimento de que os recursos especiais dos 2ºs e 3ºs recorrentes 

fi caram prejudicados em virtude da extinção do feito em relação aos falecidos e 

em razão da intransmissibilidade da obrigação de prestar contas (fl s. 7.714/7.734, 

e-STJ).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): Os propósitos recursais 

consistem em defi nir: (i) se a ação de prestação de contas deve ser extinta 

sem resolução de mérito em virtude do superveniente falecimento dos 2ºs 

recorrentes, a quem caberia prestar as contas; (ii) se houve negativa de prestação 

jurisdicional ou vício de fundamentação no acórdão recorrido; (iii) se, havendo 

questão de alta indagação no inventário, a remessa das partes às vias ordinárias 

para apuração dos fatos de maior complexidade é tarefa exclusiva do magistrado 

ou se pode a parte, antevendo a questão de alta indagação, ajuizar desde logo 

uma ação autônoma em relação ao inventário; (iv) se o fato de os 1ºs recorrentes 

não serem herdeiros da de cujus os torna partes ilegítimas para responder à ação 

de prestação de contas; (v) se ocorreu a prescrição da pretensão de anular as 

doações realizadas pelos 2ºs recorrentes em favor dos 1ºs e 3ºs recorrentes; (vi) 

se as doações realizadas poderiam ser revogadas após o falecimento da doadora 

ou se poderiam ser nulifi cadas por não excederem a parte disponível de seu 

patrimônio; (vii) se era devida a multa imposta aos recorrentes pela oposição de 

embargos de declaração reputados protelatórios.

1) Do requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. Alegada 

intransmissibilidade da obrigação de prestar contas.

Inicialmente, é preciso examinar uma questão prévia de natureza 

subordinante suscitada pelos 3ºs recorrentes às fl s. 7.745/7.746 (e-STJ), em 

que noticiaram o falecimento da litisconsorte Sylvia Rocha Prado e requereram, 

em razão disso e do anterior falecimento de Dinah Rocha Jardim, a extinção do 
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processo sem resolução do mérito porque a obrigação de prestar contas possuiria 

natureza personalíssima e seria intransmissível ao espólio e aos herdeiros.

A esse respeito, destaque-se, em primeiro lugar, que consta do acórdão 

recorrido que Sylvia Rocha Prado exerceu, em conjunto com a Dinah Rocha 

Jardim, a função de mandatária de Henedina Rocha Calmon. Consta também 

no acórdão que Sylvia foi posteriormente nomeada curadora de Henedina, em 

decorrência do reconhecimento judicial da sua incapacidade civil.

Duas são as relações jurídicas de direito material subjacentes que, em 

razão do falecimento de Henedina, foram extintas: o mandato e a curatela. É 

preciso examinar, todavia, se a extinção dessas relações substanciais acarreta 

obrigatoriamente a extinção da relação jurídico-processual de prestação de 

contas.

A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura 

procedimental diferenciada que, a depender das condutas das partes, pode se 

desdobrar em um procedimento bifásico, em que: (i) a primeira fase visa discutir 

essencialmente a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas; (ii) 

a segunda fase busca a efetiva prestação das contas, levando-se em consideração 

as receitas, as despesas e o saldo.

Como se percebe, na primeira fase há, em princípio, somente o acertamento 

da legitimação processual ativa e passiva, sendo que a eventual dilação probatória 

estaria limitada, em tese, a confi guração das relações havidas entre os sujeitos 

parciais do processo, motivo pelo qual o próprio acerto das contas estaria, a rigor, 

relegado para o segundo momento.

Na hipótese, todavia, percebe-se claramente que a primeira e a segunda fase 

caminharam, em muitos momentos, praticamente em paralelo, desenvolvendo-

se atividades de cognição e de instrução não apenas no âmbito da legitimidade 

ativa e passiva, mas que adentraram, também, na seara do efetivo acerto das 

contas.

As distintas relações jurídicas de direito material – o mandato, de índole 

contratual, cuja prestação de contas observa o rito dos arts. 914 a 918 do 

CPC/1973, e a curatela, de natureza legal, cuja prestação de contas segue o rito 

específi co do art. 919 do CPC/1973, e a incontroversa existência de atos de 

dilapidação de vultoso patrimônio de Henedina, promovidos por Sylvia e Dinah 

em favor dos demais recorrentes e que justifi caram o reconhecimento incidental 

da nulidade das doações efetivadas durante o período de curatela e o bloqueio 

cautelar de bens de todos os recorrentes, explicam esse trâmite processual 

incomum.
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Nada há de errado, todavia, no fato de a tramitação processual ter sido 

diferenciada na hipótese. Isso porque, ainda na vigência do CPC/1973, tinha o 

magistrado poderes diretivos absolutamente compatíveis com a adaptabilidade 

procedimental diante das peculiaridades da causa, especialmente para obter 

a rápida solução do litígio (art. 125, II, CPC/1973) e diante da necessidade 

de atuação jurisdicional, ainda que em caráter conservativo, a fi m de evitar 

a continuidade da dilapidação do patrimônio de Henedina no período do 

mandato e da curatela.

Assim, desde que observado o contraditório e a ampla dilação probatória, 

que na hipótese efetivamente ocorreram, não há que se falar em inobservância 

do devido processo legal quando houver a prática de atos processuais que, em 

princípio, são atípicos na primeira fase da ação de prestação de contas.

Essas considerações iniciais são relevantes para afastar a alegação de 

intransmissibilidade da ação e de necessidade de extinção do processo sem 

resolução de mérito. A ratio dessa alegação, comumente feita quando falece 

aquele a quem caberia prestar as contas, está no fato de que os sucessores 

poderiam não ter ciência dos atos praticados pelo falecido na qualidade de 

gestor de bens e de direitos alheios.

Essa afi rmação, todavia, deve ser vista cum grano salis. Na hipótese, por 

exemplo, foi antecipadamente produzida, em regular e exauriente contraditório, 

um farto acervo de provas relativas ao período do mandato e da curatela – 

houve, anote-se, o reconhecimento incidental da nulidade das doações feitas por 

Sylvia e Dinah em face dos recorrentes, bem como o bloqueio de bens, contas, 

ativos e aplicações fi nanceiras em decorrência da constatação de que o mandato 

e a curatela não serviram aos fi ns a que se destinavam.

Assim, considerando que, na segunda fase da ação, promover-se-á apenas 

o acertamento das contas apresentadas, a atividade jurisdicional não mais 

depende das informações ou dos dados que somente Sylvia e Dinah possuiriam, 

na medida em que todos os atos ilícitos por elas praticados no exercício do 

mandato e da curatela foram sufi cientemente demonstrados ainda na primeira 

fase, podendo prosseguir o acertamento mediante a análise da prova documental 

produzida, suplementada, inclusive, pela prova pericial.

Aplica-se à hipótese julgado desta Corte em que se reconheceu a 

possibilidade de prosseguimento da ação de prestação de contas em face dos 

herdeiros:
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Processo Civil. Recurso especial. Ação de prestação de contas. Segunda fase. 

Contrato de parceria pecuária. Morte do parceiro. Transmissão da obrigação aos 

herdeiros. Possibilidade.

1. A ação de prestação de contas (CPC, art. 914 e segs.) advém de relação 

jurídica da qual resulta a obrigação daquele que administra negócios ou 

interesses alheios, servindo para aclarar o resultado da gestão (saldo credor 

ou devedor), podendo ser proposta por quem tem o direito de exigi-las ou por 

quem tem o dever de prestá-las, tendo como característica seu caráter dúplice e 

predominante função condenatória.

2. “Pode haver a transmissão entre vivos ou a causa de morte, no tocante à 

ação para exigir prestação de contas, como no tocante à ação para prestar contas. 

Pendente a ‘ação’, também pode ocorrer a sucessão, mesmo se concernente à 

execução forçada (art. 918)” (MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de 

processo civil, tomo XIII. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 101-102).

3. A premissa de ser intransmissível a obrigação principal do falecido em 

nada afeta a obrigação transmissível de prestação de contas, devendo a 

excepcionalidade ser avaliada caso a caso. Na hipótese, trata-se de negócio 

jurídico (contrato de parceria pecuária) cuja natureza é ínsita de ser voltada a 

esclarecimentos e acertamento de contas, já que os bens do proprietário fi cam 

sob a guarda e administração de outrem (parceiro).

4. “Não é empecilho à apresentação das contas a inexistência de prova 

documental para uma, algumas ou todas as parcelas arroladas. Outros meios 

probatórios podem existir ao alcance da parte, e o próprio Código, em mais de 

uma oportunidade, refere-se, por exemplo, à possibilidade de perícia contábil 

(arts. 915, §§ 1º e 3º, 916, § 2º)”. Aliás, no inventário, há a incumbência do 

inventariante em exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, 

os documentos relativos ao espólio (CPC, art. 991, IV), incluindo-se aí, muito 

provavelmente, os documentos referentes à parceria e respectivas reses. Por fi m, 

o próprio codex estabelece as consequências, na segunda fase, da apresentação 

ou não das contas por aquele que as deve prestar.

5. Recurso especial desprovido. (REsp 1.203.559/SP, 4ª Turma, DJe 17.03.2014).

Também há julgado, desta Turma Julgadora, no sentido de que “se as 

contas já foram prestadas judicialmente e, agora, só se discute existência de 

saldo devedor ou credor, plenamente possível que a eventual obrigação pessoal 

de pagar quantia em dinheiro possa ser transferida aos herdeiros daquele que 

prestou as contas” (REsp 1.374.447/SP, 3ª Turma, DJe 28.03.2016).

Dessa forma, há que se distinguir a relação jurídica de direito material 

consubstanciada no mandato ou na curatela, que evidentemente se extinguiram 

com o falecimento de Henedina, da relação jurídica de direito processual em 
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que se pleiteia aferir se as mandatárias e a curadora bem exerceram as suas 

atividades, com o acréscimo, no particular, que se constatou ter existido atos de 

dilapidação do patrimônio de Henedina que resultaram em evidente prejuízo aos 

recorridos.

Finalmente, a remanescência da obrigação de prestar contas em relação ao 

período de curatela decorre, ainda, do art. 1.759 do CC/2002, segundo o qual 

“nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas 

por seus herdeiros ou representantes”, que, embora diga respeito à tutela, aplica-

se igualmente à curatela por força do 1.774 do CC/2002.

Assim, nada obsta que seja dado regular prosseguimento à ação de 

prestação de contas.

2) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional e de vício de fundamentação 

no acórdão. Alegada violação aos arts. 535, I e II, e 458, ambos do CPC/1973.

De outro lado, não há, no acórdão recorrido, nenhum dos vícios elencados 

no art. 535, I e II, do CPC/1973, na medida em que todas as questões suscitadas 

pelos recorrentes nos aclaratórios de fl s. 7.203/7.211, 7.213/7.222 e 7.230/7.241, 

especialmente no que diz respeito à ocorrência de prescrição e no tocante a 

possibilidade de a parte manejar ação autônoma para apuração de questão de 

alta indagação, foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão recorrido.

Nesse sentido, o simples inconformismo da parte acerca de questão 

efetivamente enfrentada no acórdão, mas de maneira diversa da pretendida, não 

justifi ca o acolhimento dos embargos de declaração.

Além disso, anote-se que os recursos especiais interpostos pelos recorrentes 

não demonstraram, de forma fundamentada, em que consistiria a omissão, a 

obscuridade ou a contradição do acórdão recorrido, limitando-se a genericamente 

afi rmar que os dispositivos legais apontados deveriam incidir à hipótese, sem, 

todavia, explicitar detalhadamente o motivo da alegada incidência, de modo 

que não há nada no aresto que mereça ser esclarecido ou complementado, 

inexistindo violação aos arts. 535, I e II, e 458, ambos do CPC/1973.

3) Da alegação de violação de regra de competência. Juízo universal do 

inventário e ajuizamento de ação autônoma versando sobre questão de alta indagação. 

Alegada violação aos arts. 87, 113 e 984, todos do CPC/1973.

Discute-se, ainda, se havendo questão de alta indagação no inventário, 

a remessa das partes às vias ordinárias para apuração dos fatos de maior 
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complexidade é uma tarefa exclusiva do magistrado ou se pode a parte, 

antevendo a questão de alta indagação, ajuizar desde logo uma ação autônoma 

em relação ao inventário.

Inicialmente, verifi ca-se que é induvidoso na ação de prestação de contas 

que a apuração relacionada à dilapidação do patrimônio de Henedina é uma 

questão de alta indagação, assim compreendida como aquela que depende de 

ampla dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário.

Isso porque é de clareza meridiana que a atividade instrutória necessária ao 

acertamento das contas relacionadas ao mandato e a curatela exercidas por Sylvia 

e Dinah acerca dos bens e direitos de Henedina, seja àquela já exercida, seja a que 

ainda se exercerá em 1º grau de jurisdição, é evidentemente inconciliável com 

o rito do inventário, especialmente após o falecimento das mandatárias e da 

curadora e diante da provável necessidade de realização de prova pericial em um 

processo que, atualmente, possui mais de 7.000 (sete mil) páginas.

Nesse contexto, o fato de os recorridos, vislumbrando desde logo a 

necessidade de uma atividade instrutória diferenciada e ampla, terem manejado 

uma ação autônoma em juízo distinto do inventário, não acarreta nulidade de 

nenhuma espécie, tratando-se, ao revés, de medida que atende aos princípios da 

celeridade e da economia processual.

A esse respeito, verifi ca-se em primeiro lugar que o art. 984 do CPC/1973 

não proíbe a parte de buscar, pelas vias ordinárias, o acolhimento de pretensão 

incompatível com o rito do inventário.

De fato, apenas está dito no referido dispositivo legal que, se a parte 

deduzir uma pretensão que envolva uma questão de alta indagação no juízo 

do inventário, deverá o magistrado remetê-la às vias ordinárias. Não está dito, 

todavia, que está excluída a possibilidade de a parte deduzir a sua pretensão de 

modo autônomo, inclusive porque o juízo cível também deve examinar a sua 

própria competência, sendo-lhe lícito, por exemplo, reconhecer que a questão a 

ele submetida não era de alta indagação e que, em razão disso, a competência era 

do juízo universal do inventário.

Admitir a tese ventilada pelos recorrentes equivaleria a reconhecer 

que a parte, ciente da complexidade da controvérsia e da necessidade de 

ampla instrução, estaria obrigada a deduzir a sua pretensão perante o juízo 

incompetente apenas para ter uma resposta negativa e, somente então, deduzir a 

sua pretensão no juízo correto.
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Trata-se, porém, de raciocínio que fere os princípios da razoável duração 

do processo, da celeridade, da economia processual e, na hipótese, também 

da inafastabilidade da jurisdição em sua perspectiva substancial, diante da 

comprovada necessidade de obtenção de tutela jurisdicional provisória que 

sustasse os atos de dilapidação de bens de Henedina, motivo pelo qual não há 

que se falar em violação aos arts. 87, 113 e 984, todos do CPC/1973.

4) Da alegação de ilegitimidade passiva. Alegada violação aos arts. 267, IV e 

VI, e 914, I e II, ambos do CPC/1973.

Suscita-se, ademais, a ilegitimidade passiva dos 1ºs recorrentes – Cláudia, 

José Roberto e João Ricardo – porque não seriam eles herdeiros de Henedina. 

Afi rma-se, nesse particular, que tais pessoas são apenas sobrinhos de Henedina, 

netos de Sylvia (que foi mandatária e curadora) e sobrinhos de Dinah (que 

também foi mandatária).

A esse respeito, relembre-se que a legitimidade das partes é sempre aferida 

in status assertionis, isto é, a partir da relação jurídica de direito material afi rmada 

na petição inicial e analisada à luz das causas de pedir deduzidas pelo autor.

Na hipótese, verifica-se que os 1ºs recorrentes não negam ter sido 

benefi ciários de parte das doações de bens e de direitos realizadas por Sylvia e 

Dinah, que o fi zeram no exercício do mandato e da curatela de Henedina. De 

outro lado, é certo que a nulidade das doações realizadas por Sylvia e Dinah aos 

1ºs e aos 3ºs recorrentes é a principal causa de pedir da ação de prestação de 

contas ajuizada pelos recorridos.

Assim, embora Cláudia, José Roberto e João Ricardo efetivamente não 

tenham sido mandatários ou curadores de Henedina, não se pode olvidar que o 

acertamento das contas a ser realizado, em defi nitivo, na segunda fase da ação, 

momento em que serão quantifi cados os desvios de patrimônio e aclarados 

os gastos e os rendimentos decorrentes da administração e da gestão dos 

bens e direitos de Henedina, possui indiscutível aptidão para gerar efeitos no 

patrimônio, nos bens e nos direitos dos 1ºs recorrentes, especialmente diante do 

reconhecimento incidental da nulidade das doações de bens e de direitos de que 

foram benefi ciários diretos.

Ademais, ressalte-se ainda que Cláudia, José Roberto e João Ricardo são 

solidariamente responsáveis, ao menos durante o período da curatela, pelos 

danos efetivamente causados ao patrimônio de Henedina, cujos atos foram 

praticados por Sylvia, que fora mandatária e também curadora, em favor dos 
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1ºs e dos demais recorrentes, consoante expressamente dispõe o art. 1.752, § 

2º, do CC/2002, aplicável à curatela na forma do art. 1.774 do mesmo Código, 

de modo que poderão, ao fi nal, ser obrigados a restituir o que indevidamente 

receberam.

Por esses motivos, não há que se falar em violação aos arts. 267, IV e VI, e 

914, I e II, ambos do CPC/1973.

5) Da alegação de prescrição. Alegada violação aos arts. 178, II, 193, ambos do 

CC/2002, e dos arts. 128 e 219, § 5º, ambos do CPC/1973.

Os recorrentes também desafi am o acórdão recorrido ao fundamento 

de que teria ocorrido a prescrição da pretensão de anular as doações de bens 

e direitos de Henedina. Nesse aspecto, argumentam que o acórdão recorrido 

deveria ter se pronunciado de ofício sobre a prescrição, com base nos arts. 193 

do CC/2002 e 219, § 5º, do CPC/1973, e que os atos de disposição de bens 

de Henedina teriam ocorrido em 2001, tendo a ação sido ajuizada somente em 

2006, motivo pelo qual já havia se escoado o prazo quadrienal previsto no art. 

178, II, do CC/2002.

Acerca deste tema, verifi ca-se que, a bem da verdade, a fundamentação 

expendida pelos recorrentes é bastante defi ciente, na medida em que se afi rma 

ser aplicável o art. 178, II, do CC/2002, que versa sobre prazo decadencial para 

a anulação de negócio jurídico, mas se requer o pronunciamento de prescrição, 

inclusive de ofício, com base no art. 219, § 5º, do CPC/1973, motivo pelo qual, 

nesse particular, aplicar-se-ia até mesmo a Súmula 284/STF.

De toda forma, superando, com algum esforço, a defi ciente argumentação 

contida nos recursos especiais nesse particular, constata-se que o acórdão 

recorrido fi xou as seguintes teses acerca da questão em exame:

(i) que a obrigação de prestar contas tem natureza de obrigação de fazer, 

estando submetida a prazo prescricional (art. 189 do CC/2002);

(ii) que este prazo prescricional é de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do 

CC/2002;

(iii) que os atos praticados pelos recorrentes e que justifi cam a prestação da 

tutela jurisdicional foram praticados em 2001, tendo sido a ação de prestação de 

contas ajuizada em 2006, motivo pelo qual não houve prescrição;

(iv) que a prescrição relacionada a nulidade das doações não seria cognoscível 

porque não examinada em 1º grau de jurisdição (voto da relatora, fl . 7.176), bem 

como que não corre prescrição em desfavor do curatelado enquanto perdurar 
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a curatela (art. 197 do CC/2002) e em desfavor dos incapazes (art. 198, I, do 

CC/2002), de modo que, estando Henedina sob curatela até o seu falecimento, 

ocorrido em 18.06.2005, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida 

menos de 01 (um) ano após o seu falecimento (voto-vista, fl . 7.195).

Inicialmente, verifica-se que não haveria óbice para que o TJ/ES 

examinasse a alegação de prescrição, nos moldes suscitados pelos recorrentes, 

uma vez que se trata de questão de ordem pública cognoscível de ofício, o 

que afasta a incidência do princípio da adstrição (art. 128 do CPC/1973) e a 

aventada supressão de instância.

Todavia, constata-se também que os recorrentes não impugnaram a 

fundamentação sufi ciente contida no acórdão recorrido, seja no que diz respeito 

a não fl uência da prescrição entre o curatelado e o curador, enquanto perdurar 

a curatela (art. 197 do CC/2002, que se aplica à hipótese da recorrente Sylvia), 

seja no que diz respeito a não fl uência da prescrição em desfavor dos incapazes 

(art. 198, I, do CC/2002, que se aplica aos demais recorrentes).

Assim, havendo fundamentação não impugnada pela parte e que se revela 

sufi ciente para, por si só, manter o acórdão recorrido, os recursos especiais não 

poderão ser conhecidos no particular, em virtude da incidência da Súmula 283/

STF.

De outro lado, anote-se ainda que a tese ventilada pelos recorrentes, 

no sentido de que se aplicaria à hipótese o prazo de natureza decadencial 

previsto no art. 178, II, do CC/2002, na medida em que se trataria de negócio 

jurídico anulável, além de não ter sido objeto de exame e enfrentamento 

no acórdão recorrido (motivo pelo qual a questão carece do indispensável 

prequestionamento, incidindo a Súmula 211/STJ), também não se sustenta no 

mérito, uma vez que a controvérsia não envolve um negócio jurídico celebrado 

mediante erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.

De fato, reconheceu-se incidentalmente que houve o ilegal e abusivo 

exercício do mandato e da curatela por Sylvia e Dinah, mediante a disposição 

gratuita de parcela signifi cativa dos bens e direitos de Henedina, em benefício de 

apenas alguns sobrinhos e irmãos e em prejuízo aos demais herdeiros, de modo 

que não se trata de negócios jurídicos anuláveis, mas, sim, de atos nulos, por 

força do art. 1.749, II, do CC/2002, aplicável à curatela na forma do art. 1.774 

do mesmo Código.

Em síntese, por qualquer ângulo que se observe a questão, pois, não 

há que se falar na ocorrência de prescrição ou de decadência, tampouco em 
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negócios jurídicos meramente anuláveis, motivo pelo qual não houve violação 

aos dispositivos legais tidos por violados – arts. 178, II, 193, ambos do CC/2002, 

e dos arts. 128 e 219, § 5º, ambos do CPC/1973.

6) Da possibilidade de revogação ou de nulifi cação das doações. Alegada violação 

aos arts. 540 e 560, ambos do CC/2002.

Ademais, alegam os recorrentes que os arts. 540 e 560 do CC/2002 teriam 

sido igualmente violados pelo acórdão recorrido, seja porque se trataria de uma 

tentativa de revogação das doações por via transversa, seja também porque não 

há nulidade das doações se respeitada a parte disponível do patrimônio.

Os referidos dispositivos legais, assim o art. 549 do CC/2002 que versa 

especifi camente sobre a caracterização da doação inofi ciosa e que sequer foi tido 

por violado pelos recorrentes, tem em comum uma característica: pressupõem 

que as doações foram realizadas por doador capaz, por ato de mera liberalidade.

A hipótese, todavia, é outra e é bem diversa. O que se apurou na origem 

foi a existência de atos de disposição gratuita de uma parcela signifi cativa dos 

bens e direitos de Henedina, mesmo após o reconhecimento da sua incapacidade 

civil e a sua consequente interdição, em benefício exclusivo de somente alguns 

sobrinhos e irmãos e em prejuízo aos demais herdeiros, mediante o uso do 

mandato que havia sido conferido à Sylvia e Dinah (com dúvidas, inclusive, 

quanto à sanidade de Henedina por ocasião da celebração desse negócio) e, 

especialmente, durante a curatela exercida exclusivamente por Sylvia.

Nesse particular, repita-se, utilizando a linguagem adotada pelo acórdão 

recorrido, que se “a pessoa e o patrimônio da falecida teriam sido aviltados 

por negócios escusos, realizados quando esta se encontrava incapaz” (fl . 7197, 

e-STJ), não se pode conferir qualquer licitude às condutas praticadas pelos 

recorrentes, de modo que é evidentemente inaplicável à hipótese os arts. 540 e 

560 do CC/2002, sendo hígido, também nesse aspecto, o acórdão impugnado.

7) Da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. Alegada violação 

ao art. 538, parágrafo único, do CPC/1973.

Por derradeiro, a irresignação dos recorrentes quanto à multa aplicada por 

embargos de declaração protelatórios merece ser acolhida, pois não se vislumbra, 

nos aclaratórios de fl s. 7.203/7.211, 7.213/7.222 e 7.230/7.241 (e-STJ), o 

manifesto e indiscutível propósito de retardar o andamento do processo.
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A esse respeito, destaque-se que o fato de se reconhecer que os embargos 

foram opostos com o propósito de prequestionamento e não tiveram intuito 

protelatório não implica em reconhecimento de que o acórdão recorrido 

efetivamente possuía os vícios alegados nos recursos especial, sobretudo porque 

se verifi ca, na hipótese, que as questões relacionadas à ocorrência de prescrição e 

à possibilidade de a parte manejar ação autônoma para apuração de questão de 

alta indagação, foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, embora 

com conclusão distinta daquela desejada pelos recorrentes.

Forte nessas razões, conheço dos recursos especiais e lhes dou parcial 

provimento, apenas para excluir a multa imposta aos recorrentes por embargos 

de declaração protelatórios.

RECURSO ESPECIAL N. 1.490.802-DF (2014/0256631-0)
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Recorrente: Carlos Fukuda Nogueira
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Recorrente: Nelso Kichel
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EMENTA

Direito Civil. Recurso especial interposto sob a égide do CPC/1973. 

Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda não 

registrado. Natureza jurídica. Efeitos. Alegação de negativa de 

prestação jurisdicional afastada. Ausência do registro do memorial 

de incorporação e demais documentos previstos no art. 32 da Lei n. 

4.591/1964. Ônus da incorporadora. Nulidade afastada. Sucumbência. 

Princípio da causalidade.

1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o tribunal de 

origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta 

nos autos.

2. O descumprimento, pela incorporadora, da obrigação prevista 

no art. 32 da Lei n. 4.591/1964, consistente no registro do memorial 

de incorporação no Cartório de Imóveis e dos demais documentos 

nele arrolados, não implica a nulidade ou anulabilidade do contrato 

de promessa de compra e venda de unidade condominial. Precedentes.

3. É da natureza da promessa de compra e venda devidamente 

registrada a transferência, aos adquirentes, de um direito real 

denominado direito do promitente comprador do imóvel (art. 1.225, VII, 

do CC/2002).

4. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais 

adjetivados, que podem atingir terceiros, não dependendo, para 

sua efi cácia e validade, de ser formalizada em instrumento público. 

Precedentes.

5. Mesmo que o promitente-vendedor não outorgue a escritura 

defi nitiva, não tem mais ele o poder de dispor do bem prometido em 

alienação. Está impossibilitado de oferecê-lo em garantia ou em dação 

em pagamento de dívida que assumiu ou de gravá-lo com quaisquer 

ônus, pois o direito atribuído ao promissário-comprador desfalca da 

esfera jurídica do vendedor a plenitude do domínio.

6. Como consequência da limitação do poder de disposição sobre 

o imóvel prometido, eventuais negócios confl itantes efetuados pelo 

promitente-vendedor tendo por objeto o imóvel prometido podem ser 

tidos por inefi cazes em relação aos promissários-compradores, ainda 

que atinjam terceiros de boa-fé.

7. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco 

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

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Dr(a). Victor Emmanuel Alves de Lara, pela parte recorrente: Carlos 

Fukuda Nogueira.

Brasília (DF), 17 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 24.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Narram os autos que Carlos Fukuda 

Nogueira e outros (Carlos e Outros), no período compreendido entre abril de 

2004 e outubro de 2007 (e-STJ, fl s. 472/473), fi rmaram contratos de promessa 

de compra e venda de frações autônomas do empreendimento imobiliário 

denominado Angra dos Reis com a JMartini Construtora e Incorporadora Ltda. 

(JMartini).

Posteriormente, ao tomarem conhecimento da tramitação da Execução n. 

2008.01.1.146543-0 perante a 1ª Vara Cível de Brasília, proposta por Marcelo 

Itamar de Luca e Amanda Altoé de Luca (Marcelo e Amanda) contra a JMartini 

e a Cidade Ambiental Ltda. (Cidade Ambiental) - que culminou com a penhora 

do terreno no qual seriam edifi cadas as unidades por eles adquiridas -, Carlos e 

Outros interpuseram embargos de terceiros com o objetivo de desconstituir o 

gravame.

O magistrado sentenciante, todavia, rejeitou os embargos de terceiro, sob o 

fundamento de que Carlos e Outros não teriam comprovado a sua posse e, ainda, 

não teriam quitado o pagamento dos imóveis, mantendo a penhora.
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O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao recurso de 

apelação interposto por Carlos e Outros em acórdão cuja ementa foi lavrada nos 

seguintes termos:

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de terceiro. Penhora sobre terreno. 

Promessa de compra e venda de unidades imobiliárias. Interrupção da 

construção. Não quitação. Inexistência de domínio ou posse. Impossibilidade de 

desconstituição da penhora. Sentença mantida.

1. Ação de Embargos de terceiro. 1.1. Doutrina “trata-se de ação de 

conhecimento constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja 

finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceira da 

constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo que não faz 

parte. O Embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração 

na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou 

ameaçado de o ser” (In: Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 

RT, 4ª edição, pág. 1.347).

2. Os promissários compradores inadimplentes não detém os poderes de 

uso, gozo e disposição do bem, de modo que não possuem o direito de afastar 

a penhora incidente sobre o terreno onde seriam construídas as unidades 

imobiliárias, na qualidade de terceiros, porquanto o direito de disposição do bem 

só é completamente transferido depois de pago o valor integral do bem.

3. Precedente da Casa. 3.1. “(...) Os poderes de uso, gozo e disposição do bem, 

inerentes ao domínio, são transferidos aos compromissários compradores pelo 

compromisso de compra e venda; o promitente vendedor conserva tão-somente 

a nua propriedade até que todo preço seja pago” (Silvio Venosa). Ou seja, o 

direito de disposição do bem só é completamente transferido ao promissário 

comprador depois de pago o seu valor integral. Só aí que se pode dizer que tem 

ele o domínio sobre a coisa, pois, nessa ocasião, é que todos os poderes referentes 

ao domínio se juntam ao seu patrimônio. Não merecem, pois, acolhida embargos 

de terceiros ajuizados por compromissários compradores fundados em alegação 

de domínio não demonstrado. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” 

(Acórdão n. 464.948, 20090710126679APC, Relator Waldir Leôncio Lopes Junior, 

DJe 23.11.2010, Pág. 168).

4. A falta de registro do memorial de incorporação no cartório de registro 

competente não afasta o direito de defesa da posse, conforme disposto no 

enunciado da Súmula 84 do STJ. 4.1. Em razão da interrupção das obras não 

se pode reconhecer o direito à desconstituição da penhora incidente sobre o 

terreno onde seria edifi cado o imóvel dos promitentes compradores, que não são 

senhores ou possuidores da coisa objeto de constrição.

5. Recurso improvido (e-STJ, fl s. 544/545).
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Em seguida, os embargos de declaração por eles opostos também foram 

rejeitados (e-STJ, fl s. 593/601).

Irresignados, Carlos e Outros manejaram recurso especial, fundado na alínea 

a do permissivo constitucional, em que apontaram a violação dos arts. 535 do 

CPC e 32 da Lei n. 4.591/1964. Sustentaram, em síntese, que 1) o acórdão foi 

omisso porque não examinou a tese de que a aplicação do disposto no art. 476 

do CC/2002 afasta o inadimplemento contratual; 2) a inexistência do registro 

de incorporação não tornou nulos os contratos de compra e venda por eles 

fi rmados e, ainda que não registrada, a incorporação existe de fato, produzindo 

os efeitos jurídicos daí decorrentes, e; 3) a promessa de compra e venda de 

imóvel enseja a transferência do domínio e gera um direito real ao comprador 

capaz de resguardar o objeto do contrato.

As contrarrazões foram anexadas às e-STJ, fl s. 640/651.

Após ter sido inicialmente negado seguimento ao apelo nobre, foi proferida 

a decisão de e-STJ, fl s. 682/683, dando provimento ao agravo interno interposto, 

para admitir o recurso especial, permitindo o exame mais aprofundado do tema.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O inconformismo merece 

prosperar.

De plano vale pontuar que a disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto 

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.

Conforme já relatado, Carlos Fukuda Nogueira e outros (Carlos e 

Outros) fi rmaram contratos de promessa de compra e venda de unidades do 

empreendimento imobiliário Angra dos Reis com a JMartini Construtora e 

Incorporadora Ltda. (JMartini).
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Ao tomarem conhecimento da tramitação da Execução n. 

2008.01.1.146543-0 perante a 1ª Vara Cível de Brasília, proposta por terceiros 

contra JMartini, que culminou com a penhora do terreno no qual seriam 

edificadas as unidades por eles adquiridas, Carlos e Outros interpuseram 

embargos de terceiros com o objetivo de desconstituir o gravame.

O magistrado sentenciante, todavia, rejeitou os embargos de terceiro, 

mantendo a penhora sobre o imóvel litigioso.

O Tribunal de origem, por sua vez, negou provimento ao recurso de 

apelação interposto, ensejando a interposição do presente apelo nobre.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios manteve a sentença de mérito sob o fundamento de que os promitentes 

compradores inadimplentes não possuem o direito de afastar a penhora incidente sobre 

o terreno onde seriam construídas as unidades imobiliárias, na qualidade de terceiros, 

porquanto o direito de disposição do bem só é completamente transferido depois de pago 

o valor integral do bem (e-STJ, fl . 549).

Além disso, a Corte local entendeu que em razão da interrupção das obras 

não se pode reconhecer o direito à desconstituição da penhora incidente sobre o terreno 

onde seria edifi cado o imóvel dos promitentes compradores, que não são senhores ou 

possuidores da coisa objeto de constrição (e-STJ, fl . 551).

Logo, cinge-se a controvérsia em saber se o contrato de promessa de 

compra e venda transfere aos promissários-compradores, que ainda não 

terminaram de pagar o preço do imóvel em construção e que não efetuaram 

o registro público do contrato de promessa de compra e venda, os poderes 

necessários ao resguardo, por meio de embargos de terceiros, dos imóveis que 

lhes foram prometidos à venda.

1) Da alegação de violação do art. 535 do CPC/1973

De início, cumpre afastar a alegação de negativa de prestação jurisdicional 

ventilada, haja vista que o Tribunal a quo, ao rejeitar os embargos de declaração 

opostos por Carlos e Outros, reconheceu inexistir, no acórdão rechaçado, os vícios 

elencados no art. 535 do CPC, destacando que o fato de não ter sido mencionada 

a tese de defesa, tal como apresentada pelos recorrentes, não tem o condão de tornar o 

acórdão omisso, porquanto o julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos 

os dispositivos de lei e argumentos invocados pelas partes quando for dispensável à 

solução da lide (e-STJ, fl . 594).
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No caso, o Tribunal de origem entendeu incabível o afastamento da 

penhora pelos embargos de terceiros, tendo em vista a ausência da titularidade, 

pelos promissários-compradores, dos poderes inerentes ao domínio do bem, 

concluindo que o cabimento dos embargos de terceiro estaria vinculado à prova do 

exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade do imóvel (fl . 549).

Em seguida, asseverou que não se pode considerar que os postulantes detém a 

posse ou o domínio sobre o bem, seja porque as unidades ainda não foram edifi cadas, 

seja porque o direito de disposição do bem só é completamente transferido ao promissário 

comprador depois do pagamento de seu valor integral (fl . 549).

Assim, o exame de eventual justifi cativa para o inadimplemento contratual, 

especifi camente a exceção de contrato não cumprido, tal como alegada por Carlos 

e Outros, se mostrava, de fato, irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, 

mesmo que devidamente justifi cado o não pagamento (total ou parcial) das 

unidades imobiliárias, ainda assim não teriam o exercício da posse ou de outro 

direito inerente ao domínio da coisa.

De fato, para o Tribunal de origem, não seria a promessa de compra 

e venda capaz de antecipar aos promissários-compradores os direitos reais 

inerentes à propriedade do imóvel. Para tanto, seria imprescindível não só o 

pagamento do preço, como também a conclusão da edifi cação.

Nesse contexto, não se confi rma a omissão ventilada, o que afasta a alegada 

ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2) Da nulidade da promessa de compra e venda em virtude da ausência de 

registro do memorial da incorporação

Nesse passo, todavia, o acórdão recorrido desafia a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o descumprimento, pela 

incorporadora, da obrigação constante no art. 32 da Lei n. 4.591/1964, consistente no 

registro do memorial de incorporação no Cartório de Imóveis, não implica a nulidade 

ou anulabilidade (nulidade relativa) do contrato de promessa de compra e venda de 

unidade condominial (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.107.117/SC, Rel. Ministro 

Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, 

DJe 28.2.2011).

A propósito, destaque-se também o seguinte precedente:

Direito Civil. Contrato de promessa de compra e venda. Apartamentos em 

condomínio de edifício. Falta de registro do memorial de incorporação no cartório 
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de imóveis. Art. 32, Lei n. 4.591/1964. Inexistência de nulidade ou anulabilidade do 

contrato. Irregularidade sanável. CPC, art. 462. Inocorrência no caso. Precedentes. 

Recurso desacolhido.

I - A jurisprudência desta Corte afasta a nulidade ou a anulabilidade (nulidade 

relativa) do contrato de promessa de compra e venda por descumprimento do art. 32 

da Lei n. 4.591/1964, que exige o registro do memorial da incorporação no Cartório 

de Imóveis.

II - Todavia, se não sanada a irregularidade, pode o promissário comprador 

postular a resolução do contrato de promessa de compra e venda, em face do 

inadimplemento da obrigação por parte da incorporadora.

(REsp n. 192.315/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

DJ 18.2.2002 - sem destaque no original)

Evidentemente, é da incorporadora o ônus de registrar o memorial de 

incorporação, bem como os demais documentos arrolados no art. 32 da aludida 

Lei de Incorporações, não tendo refl exo, a sua desídia, na validade do contrato, 

nem na existência concreta (de fato) da própria incorporação.

3) Da natureza jurídica da promessa de compra e venda e dos seus efeitos

Ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, é da natureza da 

promessa de compra e venda devidamente registrada (o que não ocorreu no 

caso em tela) a transferência, aos promissários-compradores, de um direito real 

denominado como direito do promitente comprador do imóvel (art. 1.225, VII, do 

CC/2002).

Esse direito real agrega as características de um direito pessoal - o de 

exigir do vendedor a celebração da escritura defi nitiva, inclusive por meio da 

adjudicação compulsória - ao seu traço essencialmente real, caracterizado, 

destacadamente, pela limitação do domínio do promitente-vendedor.

Por ser um contrato preliminar qualificado pelo atributos de 

irrevogabilidade e de irretratabilidade, dele decorrem direitos obrigacionais 

que estabelecem um vínculo direto entre o imóvel prometido e a pessoa do 

promissário-comprador.

Não é outra a razão pela qual este STJ vem reconhecendo que a promessa 

de compra e venda, ainda que não registrada, é oponível ao próprio vendedor ou 

a terceiros, haja vista que tal efeito não deriva da publicidade do registro, mas 

da própria essência do direito de há muito consagrado em lei (arts. 22 do DL n. 

58/1937 e 26 da Lei n. 6.766/1979).
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De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que 

a promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua 

efi cácia e validade, de ser formalizada em instrumento público (AgInt no REsp n. 

1.325.509/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 06.2.2017 - sem 

destaque no original).

É evidente, no entanto, que o registro, se existente, teria o condão de 

impedir a alegação de boa-fé, por terceiros, em virtude do desconhecimento 

do ajuste, não sendo, no entanto, a sua ausência, sufi ciente para subtrair os seus 

efeitos.

Assim, enquanto o promissário-vendedor não celebra a escritura defi nitiva, 

o seu poder de dispor sobre o bem fi ca limitado, impossibilitando-o de oferecê-

lo em garantia ou em dação em pagamento de dívida por ele assumida, e 

ainda, de gravá-lo com quaisquer ônus, pois, como visto, o direito atribuído ao 

promissário-comprador suprime da esfera jurídica do vendedor a plenitude de 

seu domínio.

Como consequência dessa limitação do poder de disposição sobre o 

imóvel já prometido, eventuais negócios confl itantes efetuados pelo promitente-

vendedor tendo por objeto tal imóvel devem ser tidos por inefi cazes em relação 

aos promissários-compradores, ainda que permeados pela boa-fé.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes precedentes desta Corte:

Agravo regimental em recurso especial. Autos de agravo de instrumento. Ação 

de adjudicação compulsória. Prescindibilidade de registro do compromisso de 

compra e venda no Cartório de Imóveis. Decisão monocrática dando provimento 

ao recurso especial, a fi m de determinar o prosseguimento da demanda.

Insurgência recursal dos réus.

1. Considera-se devidamente prequestionada a questão federal enfrentada e 

debatida pelas instâncias ordinárias, o que se verifi ca na hipótese em tela.

2. Nos termos do enunciado da Súmula 239 desta Corte, o direito à adjudicação 

compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no 

cartório de imóveis.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.134.942/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 

4.2.2014)

Direito Civil. Propriedade. Recurso especial. Ação anulatória. Compromisso de 

venda e compra. Registro imobiliário. Oposição. Adjudicação em hasta pública. 

Boa-fé.
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1. Discussão sobre se a aquisição do imóvel pelo recorrido, em virtude da 

celebração de compromisso de compra e venda quitado anos antes da penhora 

efetivada em sede da ação trabalhista, prevalece em relação à propriedade do 

recorrente, que adjudicou o bem em hasta pública, seguindo os ditames legais, 

à época em que, de acordo com o registro imobiliário, ele se encontrava livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus.

[...]

5. O Código Civil de 1916, vigente à época da celebração do negócio de 

compra e venda pelos recorridos, de fato, exigia, no art. 530, o registro do título 

translativo da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, para a 

transmissão do domínio do bem.

6. A jurisprudência conferia ao promitente comprador o direito à adjudicação 

compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239); 

e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta 

categoria de direito real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), sendo, 

portanto, oponível em relação aos terceiros.

7. Esta Corte, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como 

técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação fi nalística à Lei de 

Registros Públicos. Súmula 84/STJ.

8. Os recorridos agiram com boa-fé quando celebraram o compromisso de compra 

e venda do imóvel. O recorrente também agiu de boa-fé na hipótese, ao seguir 

todos os trâmites legalmente previstos para a aquisição da propriedade através da 

adjudicação do bem em hasta pública e registro do respectivo título no cartório de 

imóveis.

9. Diante das peculiaridades da hipótese, não se afi gura razoável afastar o direito 

dos recorridos sobre o bem, que acreditaram ter adquirido por força do compromisso 

de compra e venda, e sobre o qual exercem a posse há aproximadamente 20 (vinte) 

anos.

10. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.221.369/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

30.8.2013 - sem destaque no original)

Paralelamente, ainda que se admita que a posse também possa ser 

transmitida de imediato, ela não é condição para o exercício do direito real 

decorrente da promessa de compra e venda. Sobre o tema, a lição do Prof. 

Araken de Assis:

O direito do promitente comprador à aquisição do imóvel aproxima-se de um 

direito real sobre coisa alheia, porém não é de gozo, pois a fruição do promissário 

constitui um dado acidental, dependendo da transferência da posse (Comentários 
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ao Código Civil Brasileiro – Do Direito das Obrigações. Coord. Arruda Alvim e 

Thereza Alvim, Forense, Rio, v. 5, p. 458)

Não é a posse, portanto, condicionante do direito real decorrente da 

promessa de compra e venda, muito embora a jurisprudência iterativa desta 

Corte Superior reconheça a promessa de compra e venda, mesmo desprovida de 

registro, como título hábil a demonstrá-la.

Se mostra irrelevante, ainda, sob o aspecto do exercício do direito atribuído 

ao promissário-comprador, a conclusão da edifi cação ou o pagamento do preço 

do contrato pelos adquirentes, haja vista que essas condições, de natureza 

pessoal, intersubjetivas, não excedem os limites do ajuste estabelecido entre eles. 

Portanto, não são oponíveis, por terceiros, ao promissário-comprador de boa-fé.

Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso especial para 

desconstituir a penhora incidente sobre o terreno objeto da promessa de compra 

e venda fi rmada entre Carlos e Outros e JMartini.

Em consequência, condeno os embargados, ora recorridos, ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios, os quais, com base no art. 85, § 2º, do 

NCPC, fi xo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da publicação 

do acórdão.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.542.820-RS (2013/0341931-3)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Anita Horn Timm Magalhães - por si e representando

: Paulo Jarbas Timm Magalhães - Espólio

Recorrente: Luiz Duilio Brutto Lopes

Recorrente: Maria Elisabeth Fritscher Lopes

Recorrente: Ibá José Andrade Varella

Recorrente: Claudio Jacobus Furtado

Recorrente: Hans Joachim Wilm

Recorrente: Carmen Virginia Timm Varella
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Recorrente: Lirian Fetter Furtado

Recorrente: Vera Kauer Wilm

Advogados: Ademir Canali Ferreira e outro(s) - RS006965

Luciana Teixeira Esteves - RS047995

Cristina Barbara Kisslinger da Silva - RS011009

Recorrido: Ronei Silva dos Santos

Advogado: Pedro Castiglia Netto e outro(s) - RS008436

Advogados: Anna Maria da Trindade dos Reis - DF006811

Miguel Fernando Lopes do Couto e outro(s) - RS042220

Vinícius Lisboa dos Santos e outro(s) - RS068692

Interes.: Ramiro José Perez

Interes.: Mesasul Comercio e Industria de Alimentos Ltda

Interes.: José Guilherme Picoli

Interes.: Paulo Schiff ner

Interes.: Lucy da Silva Dihl

Interes.: Suzana Dihl Schiff ner

Interes.: Carlos Alberto Silva dos Santos

Interes.: Ana Maria Maciel dos Santos

Interes.: Antônio Carlos Silva dos Santos

EMENTA

Recurso especial. Ação de usucapião. Aquisição da propriedade. 

Modo originário. Registro Torrens. Requisitos. Posse. Ânimo de dono. 

Reexame de cláusulas contratuais e de provas. Inviabilidade. Súmulas 

n. 5 e n. 7/STJ.

1. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade 

que independe de verifi cação acerca da idoneidade do título registrado 

e não envolve transferência de domínio.

2. A matrícula do imóvel rural no Registro Torrens, por si só, 

não inviabiliza a ação de usucapião, motivo pelo qual não prospera a 

alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

3. A reforma do julgado - para afastar a posse com ânimo de 

dono - demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame 
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do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via 

do recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e n. 7/STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 

provido.

ACÓRDÃO

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

a Terceira Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e 

nesta parte negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) 

Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura 

Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 1º.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Anita Horn Timm Magalhães - por si e representando Paulo Jarbas 

Timm Magalhães – Espólio, Luiz Duílio Brutto Lopes, Maria Elisabeth Fritscher 

Lopes, Ibá José Andrade Varella, Cláudio Jacobus Furtado, Hans Joachim Wilm, 

Cármen Virgínia Timm Varella, Lirian Fetter Furtado e Vera Kauer Wilm, com 

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

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Noticiam os autos que Ronei Silva dos Santos propôs ação de usucapião 

contra os ora recorrentes, objetivando a declaração do domínio do lote de 6 

(seis) terrenos descritos na petição inicial localizados na região do Bairro Três 

Figueiras no Município de Porto Alegre/RS (e-STJ fl s. 1-11).

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar o 

domínio do autor dos imóveis pretendidos (e-STJ fl s. 991-999).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para retifi car dois 

erros materiais no dispositivo da sentença (e-STJ fl s. 1.008-1.009).
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Irresignados, os ora recorrentes interpuseram recurso de apelação (e-STJ 

fl s. 1.014-1.043).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento 

ao apelo em acórdão assim ementado:

Apelação cível. Usucapião (bens imóveis). Agravo retido. Não conhecimento. 

Recurso que objetiva atacar despacho de mero expediente. Ação de usucapião 

extraordinária. Requisitos presentes.

O pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de 

propriedade, deve vir acompanhado de todos os requisitos legais autorizadores.

Para tanto, há que estar presente a prova da posse, elemento essencial ao 

reconhecimento do direito pleiteado de forma ininterrupta e com ânimo de dono.

Caso em que a prova produzida é sufi ciente a propiciar julgamento favorável 

ao autor, ante a comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade 

por usucapião.

Inscrição do imóvel no Registro Torrens. Situação que, por si, não obsta o 

reconhecimento da aquisição da propriedade originária.

Agravo retido não conhecido. Recurso de apelação ao qual se nega provimento. 

Unânime (e-STJ fl . 1.085).

Nas razões do especial (e-STJ fl s. 1.099-1.152), os recorrentes apontam 

violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:

(i) artigo 277 da Lei n. 6.015/1973 - ao argumento de que a inscrição dos 

imóveis no Registro Torrens inviabilizaria o pedido de usucapião, pois produz 

prova absoluta da propriedade, não admitindo prova em contrário, e

(ii) artigos 1.197, 1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208 do Código Civil - 

sustentando que estaria ausente o requisito subjetivo para a procedência da ação 

de usucapião, pois a detenção do recorrido sobre a área era de caráter provisório, 

decorrente de contrato de comodato celebrado com o seu irmão.

Por meio de petição de fl s. 1.177-1.180 (e-STJ), os recorrentes requereram 

a juntada de documentos.

Com as contrarrazões (e-STJ fl s. 1.213-1.217), e não admitido o recurso 

na origem (e-STJ fl s. 1.220-1.225), foi provido o recurso de agravo para melhor 

exame do especial (e-STJ fl s. 1.282-1.283).

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do recurso 

especial e, no ponto suscetível de conhecimento, pelo seu não provimento 

(e-STJ fl s. 1.327-1.335).
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O parecer recebeu a seguinte ementa:

- Recurso especial que aponta negativa de vigência ao art. 277, da Lei n. 

6.015/1973, e aos arts. 1.197, 1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208, todos do CC.

- Não desafi a conhecimento a tese de negativa de vigência aos arts. 1.197, 

1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208, todos do CC, pois, para que se possa fazer 

qualquer afi rmação em sentido contrário ao juízo emitido pelo Tribunal a quo 

acerca da comprovação dos requisitos para a prescrição aquisitiva, exige-se 

interpretação incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 5, do 

STJ, além de ser inegavelmente indispensável o reexame do conjunto fático-

probatório, o que vai de encontro à Súmula 7, do STJ. Precedentes do STJ.

- No mérito, insta consignar que “a usucapião é modo originário de aquisição 

da propriedade; ou seja, não há transferência de domínio ou vinculação entre 

o proprietário anterior e o usucapiente”, e, assim, “satisfeitos os requisitos 

legais da usucapião (como a posse, o animus domini, o tempo e a inércia do 

proprietário), adquire-se o bem diretamente, sem a perquirição da idoneidade 

dos títulos outrora registrados” (REsp 118.360/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina 

(Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 16.12.2010, 

DJe 02.02.2011). Por conseguinte, tem-se como plenamente possível usucapir 

imóvel inscrito no Registro Torrens, não havendo que se cogitar, em casos tais, de 

negativa de vigência ao art. 277, da Lei n. 6.015/1973.

- Parecer, preliminarmente, pelo conhecimento parcial do presente recurso 

especial, e, no ponto suscetível de conhecimento, no mérito, pelo seu não 

provimento (e-STJ fl s. 1.327-1.328).

Contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial 

(e-STJ fl s. 1.338-1.343), os recorrentes interpuseram agravo interno, o qual 

foi provido por esta Terceira Turma para determinar a inclusão do feito em 

pauta para julgamento colegiado, independentemente de publicação de acórdão 

(e-STJ fl s. 1.384-1.385).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação não 

merece prosperar.

(i) Da delimitação da controvérsia

Cinge-se a controvérsia a defi nir (i) se a inscrição do imóvel rural no 

Registro Torrens, por si só, inviabiliza o pedido de usucapião e (ii) se está 
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presente o requisito subjetivo (posse com a intenção de dono) para a procedência 

da ação de usucapião.

(ii) Do Registro Torrens

No tocante à apontada ofensa ao artigo 277 da Lei n. 6.015/1973, nota-

se a patente defi ciência de fundamentação do recurso, porquanto o dispositivo 

legal invocado não contém comando normativo sufi ciente para fundamentar a tese 

defendida no especial.

Com efeito, eis a redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 277. Requerida a inscrição de imóvel rural no Registro Torrens, o ofi cial 

protocolará e autuará o requerimento e documentos que o instruírem e verifi cará 

se o pedido se acha em termos de ser despachado.

Já a insurgência recursal, no ponto, defende a tese de que a inscrição no 

Registro Torrens tornaria os imóveis insuscetíveis de usucapião.

Logo, o artigo 277, acima reproduzido, - ao dispor, genericamente, que 

“requerida a inscrição (...), o ofi cial (...) verifi cará se o pedido se acha em termos 

de ser despachado” -, não apresenta conteúdo normativo apto a embasar a 

alegada impossibilidade de aquisição do bem por meio de usucapião.

Como cediço, o conhecimento do recurso especial pressupõe a indicação 

de dispositivo legal pertinente ao tema decidido com demonstração clara dos 

motivos pelos quais o recorrente entende violado o artigo de lei federal invocado 

nas razões recursais.

A defi ciência na fundamentação do recurso atrai à hipótese a incidência 

da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir a exata 

compreensão da controvérsia”.

Ainda assim, mesmo que superado referido óbice ao conhecimento do recurso 

especial, a irresignação recursal não prosperaria.

O sistema de Registro Torrens, de origem australiana, foi introduzido no 

Brasil em 1890, por Rui Barbosa, como método alternativo e facultativo, a ser 

utilizado em paralelo com o registro comum, na época bastante inefi caz, a fi m 

de proporcionar maior segurança às operações de transmissão da propriedade 

rural e constituição de ônus reais (cf. Adroaldo Furtato Fabrício. Comentários 

ao Código de Processo Civil. v. VIII. t. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, 

págs. 386-387).
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Conforme originalmente idealizado, referido registro protegeria o 

proprietário contra reivindicações posteriores que se resolveriam em indenização 

a ser suportada por um fundo especial previsto na legislação que criou o instituto 

(cf. Olindo Herculano de Menezes. Retifi cação de área. 2002, pág. 84).

Entretanto, na prática, não houve grande procura pelos proprietários de 

imóveis, seja por razões culturais, seja porque exigia procedimento judicial 

dispendioso e moroso.

Os casos de sua aplicação no Brasil são raros, encontrando-se o sistema em 

desuso, pois se trata de instituto ultrapassado, defi citário e, na maioria das vezes, 

desnecessário diante do fato de o registro comum da propriedade imobiliária ser 

atualmente plenamente efi caz para garantir os direitos de propriedade (Maria 

Helena Diniz. Sistemas de registros de imóveis. 10. ed. São Paulo: Saraiva, pág. 

2012, págs. 564-565, e Afranio de Carvalho. Registro de imóveis. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, pág. 417).

Nesse contexto, não há hesitação na doutrina a respeito da possibilidade de 

usucapir imóvel inscrito no Registro Torrens, mormente por se tratar de modo 

originário de aquisição da propriedade que independe de verifi cação acerca da 

idoneidade do título registrado e não envolve transferência de domínio.

A respeito:

(...)

Há notícias, de resto, de que mesmo em países onde o sistema foi adotado em 

seu modelo original, com caráter obrigatório e único - e até na própria Austrália 

-, a evolução posterior do instituto o debilitou e descaracterizou no atinente à 

abstração e segurança. Assim, em vários dos Estados australianos admite-se hoje 

a oposição de direitos reais não registrados a terceiros de boa-fé. E - o que aqui 

nos interessa mais de perto - admite-se por igual usucapião contra o que se contém 

no registro.

No Brasil, jamais chegaram sequer a ser suscitadas dúvidas sobre a possibilidade 

de se usucapir em detrimento do titular do registro Torrens. A feição com que o 

instituto aqui ingressou já não seria rigorosamente incompatível com a usucapião: 

destinava-se ele à simplificação, sem prejuízo da segurança, das operações de 

transmissão e criação de ônus reais. E a usucapião, meio originário de aquisição 

que é, não envolve transmissão, nem supõe qualquer papel ativo desempenhado 

pelo titular do registro. (...). (FABRÍCIO, Adroaldo Furtato. Comentários ao Código 

de Processo Civil. v. VIII. t. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, págs. 386-387 - 

grifou-se)

(...)
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Todavia, o bem matriculado não se torna insuscetível de apropriação, isto 

porque desde que haja posse ad usucapionem, nada impede possa o imóvel ser 

usucapido em prescrição aquisitiva: tão só pela existência de Registro Torrens; não 

se pode afastar o usucapião, sob pena de frustrar-se a evidência de um instituto 

milenar, que tem sido o parâmetro para a solução de verdadeiros confl itos sociais. 

(BARRUFFINI, José Carlos Tosetti. Usucapião constitucional urbano e rural. São 

Paulo: Atlas, 1998, pág. 113 - grifou-se)

(...)

Se, efetivamente, a boa origem não pode ser alvo de pedido reivindicatório de 

parte de terceiros, o mesmo não se diz no tocante à possibilidade de ser usucapido 

imóvel submetido ao sistema Torrens. Em nenhum momento o legislador criou tal 

obstáculo.

Não se pode olvidar, outrossim, que os tempos modernos estão a prestigiar, 

sobremaneira, a posse, porque ela concilia a coisa com a pessoa que com ela 

convive, com quem tem afi nidade.

O usucapião, para os sociólogos, é, antes de um instituto jurídico, um anseio 

social. A lei veio como decorrência dos reclamos, mormente quando a posse e 

a propriedade não se concentram na mesma pessoa. E, se a propriedade está 

condicionada ao bem-estar social, o descaso de parte do proprietário importa a 

que se aquinhoe aquele que supre sua inércia.

Então, a tendência de se reduzirem os prazos, como está a ocorrer, e o de 

aumentar o campo de incidência dos casos de usucapião para se permitir a 

prescrição aquisitiva também de terras devolutas, permite uma conclusão no 

sentido de que, se o sistema Torrens é uma garantia, ela se refere somente à boa 

origem, até o momento da aquisição. Põe a salvo o passado, mas não resguarda 

o futuro proprietário desidioso, por fato superveniente. Também porque, quando 

a lei quis vedar casos de aquisição por usucapião, v.g., terras públicas, assim se 

manifestou expressamente.

Negar a possibilidade de usucapir imóvel submetido ao Registro Torrens é afrontar 

as tendências modernas, e o próprio instituto da prescrição, mesmo a aquisitiva, 

destoando da lição de Teixeira de Freitas, que preleciona que “a prescrição é a 

patrona do gênero humano: fi lha do tempo e da paz”. (ERPEN, Décio Antônio. 

O registro Torrens e o sistema imobiliário atual. Revista de direito imobiliário. n. 

19/20. jan/dez de 1987, pág. 68 - grifou-se)

Em resumo, não procede a afi rmação dos recorrentes de que o pedido 

de usucapião é incompatível com o sistema das matrículas dos imóveis 

usucapiendos inscritos no Registro Torrens.

Logo, inarredável a conclusão de que a fi liação dos imóveis ao Sistema 

Torrens, por si só, não impede a perda do bem pela ação de usucapião, motivo 

pelo qual não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.
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(iii) Da posse com ânimo de dono

Quanto aos demais artigos apontados como malferidos (artigos 1.197, 

1.198, 1.200, 1.202, 1.203 e 1.208 do Código Civil), sustentam os recorrentes 

que estaria ausente o requisito subjetivo (posse com a intenção de dono) para a 

procedência da ação de usucapião.

Segundo argumentam, a posse exercida pelo autor teria caráter precário, 

pois seria decorrente de contrato de comodato.

Para as instâncias de cognição plena, soberanas na análise de fatos e provas, 

contudo:

(i) o contrato de comodato foi celebrado apenas com o irmão do autor - 

Carlos Alberto -, não tendo sido assinado nem por Doralino (pai), nem pelo 

autor (Ronei), e

(ii) a área objeto do contrato de comodato é diversa dos lotes que o autor 

pretende usucapir.

É o que se extrai da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, 

merecendo destaque o seguinte trecho:

(...)

Com efeito, estão presentes os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, assim 

positivado, verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem 

oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis.

Restou demonstrado, pois, nos autos, que o autor exerce posse própria do 

imóvel desde, pelo menos, o ano de 1980 (antes residia no imóvel com seus pais, 

pessoas que inicialmente exerciam a posse), data em que, segundo o documento 

da folha 25, a fatura de luz já era cobrada em nome do demandante.

Somado a isso, a prova testemunhal atesta, com a segurança necessária, o 

implemento, pelo, do lapso temporal necessário.

Efetivamente, a testemunha compromissada Rejane Maria Ferreira Bertazo 

assim se manifestou quando inquirira em audiência (fl . 614):

PR: e desde quando conheceu o Ronei até o dia que a senhora saiu, ele 

sempre morou na mesma área?
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T: Sempre.

PR: E nasceram as fi lhas dele lá?

T: nasceram e se criaram, as duas.

PR: E continua lá?

T: Sim.

PR: Há quantos anos imagina que Ronei esteja nessa área que está hoje?

T: Uns 30 ou 35 anos.

Diferente não é o depoimento da testemunha compromissada Primório 

Homero de Abreu, assim consignado nos autos (fl . 615):

J: Faz tempo que o seu Ronei está morando lá?

T: Acho que faz mais de 30 anos. Faz 33 anos que eu moro lá e quando eu 

fui, ele já morava.

Não há, de outro lado, prova testemunhal apta a contrariar as impressões 

fornecidas pelas testemunhas acima referidas.

Evidente, assim, o tempo de posse do autor, superior a 20 anos, o que sequer 

foi objeto de impugnação pelos demandados, que apenas buscam afastar a 

pretensão mediante o argumento de que o demandante encontrava-se no imóvel 

em decorrência de contrato de comodato.

Sem razão os demandados, entretanto.

Primeiro porque restou demonstrado, no caderno processual, que o contrato de 

comodato, juntado nas folhas 144/147, não teve qualquer participação do autor, 

tampouco de seus genitores, pois fi rmado por Carlos Alberto Silva dos Santos, que, 

embora irmão do ora demandante, em nada vincula este ao referido negócio 

jurídico.

Segundo porque a área objeto daquele contrato de comodato é diversa dos 

lotes que pretende o autor usucapir no presente feito, forte no esclarecedor mapa 

juntado na folha 58 dos autos, de onde se infere que a área usucapienda refere-

se aos lotes de n. 01 ao n. 06 da Quadra C, ao passo que o imóvel dado em 

comodato localiza-se na Quadra G, indicada no mapa da folha 659, como, aliás, 

reconhecido na sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse 

n. 001/1.05.0187087-7 (juntada nas folhas 586-95 e, confi rmada pelo Acórdão 

das folhas 596-609, deste Órgão Fracionário), em que aquele juízo decidiu: 

“Primeiramente, porque o réu Antônio Carlos Silva dos Santos não assinou o 

contrato de comodato de fl s. 141/142, mas sim o seu irmão Carlos Alberto Silva 

dos Santos. Neste ponto, vale lembrar que o contrato de comodato de fl s. 143/144 

diz respeito à quadra G, enquanto a área objeto deste processo é a quadra C do 

loteamento em questão”.
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Somado a isso, este mesmo julgado reconheceu que o irmão do autor, Antônio 

Carlos, detinha a posse dos lotes 7 a 11 da Quadra C, ao passo que o objeto da 

presente ação, como visto, refere-se a lotes distintos.

Portanto, ao lado de o autor não ter qualquer relação com o contrato de comodato 

(o que, por si, afasta qualquer alegação neste sentido), as áreas encontram-se em 

locais diversos (e-STJ fl s. 1.089-1.091 - grifou-se).

Assim como posta a matéria, a verifi cação da procedência dos argumentos 

expendidos no recurso obstado exigiria, por parte desta Corte, o reexame de 

cláusulas contratuais e de matéria fática, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e n. 

7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.

Confi ram-se:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação de usucapião. Requisitos. 

Reconhecimento. Incidência da Súmula 284 do STF. Matéria fático-probatória. 

Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

1. Na interposição do recurso especial não basta a simples menção ao 

dispositivo tido por violado. É necessária a demonstração, de forma clara e precisa, 

da alegada ofensa à legislação federal (enunciado n. 284/STF).

2. Não se vislumbra violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida 

em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe 

foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto 

o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo 

recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral 

solução da lide.

3. Assentada pelas instâncias ordinárias a presença dos requisitos legais para o 

reconhecimento da usucapião extraordinária, a inversão do que fi cou decidido pelo 

Tribunal de origem demandaria, tal como propugnado nas razões recursais, novo 

exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de 

recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1.355.863/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

23.08.2011, DJe 19.09.2011 - grifou-se)

Processual Civil. Embargos de declaração. Propósito infringente. Recebimento 

como agravo regimental no agravo em recurso especial. Preenchimento dos 

requisitos para usucapião extraordinária. Questão que depende de reexame de 

matéria fática. Súmula 7 do STJ.

1. Esta Corte entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para 

reexaminar a satisfação dos requisitos que habilitam ao direito de usucapião 

extraordinária. Precedentes.
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2. Ainda que cabível, em tese, o recurso especial, seria imprescindível a revisão 

do conteúdo fático e probatório dos autos para a verificação dos pressupostos 

específi cos, providência inviável nesta instância em face da Súmula 7/STJ.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega 

provimento.

(EDcl no AREsp 261.693/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 05.03.2013, DJe 12.03.2013 - grifou-se)

(iv) Do dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa parte, nego-

lhe provimento.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.623.098-MG (2016/0228914-0)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: L P A B M

Advogado: Gilberto Alves da Silva Dolabela Neto e outro(s) - MG119244

Recorrido: J B M J

Advogado: Gilberto Diniz Oliveira e outro(s) - MG139891

EMENTA

Recurso especial. Ação de prestação de contas. Demanda ajuizada 

pelo fi lho em desfavor da mãe, referente à administração de seus bens, 

por ocasião de sua menoridade (CC, art. 1.689, I e II). Causa de pedir 

fundada em abuso de direito. Pedido juridicamente possível. Caráter 

excepcional. Inviabilidade de restrição do acesso ao Judiciário. Recurso 

desprovido.

1. A questão controvertida neste feito consiste em saber se, à luz 

do CPC/1973, o pedido formulado pelo autor, ora recorrido, de exigir 

prestação de contas de sua mãe, na condição de administradora de seus 

bens por ocasião de sua menoridade, é juridicamente possível.
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2. O pedido é juridicamente possível quando a pretensão 

deduzida se revelar compatível com o ordenamento jurídico, seja por 

existir dispositivo legal que o ampare, seja por não encontrar vedação 

legal. Precedente.

3. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são 

usufrutuários dos bens dos fi lhos (usufruto legal), bem como têm a 

administração dos bens dos fi lhos menores sob sua autoridade, nos 

termos do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil.

4. Por essa razão, em regra, não existe o dever de prestar contas 

acerca dos valores recebidos pelos pais em nome do menor, durante o 

exercício do poder familiar, porquanto há presunção de que as verbas 

recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção da comunidade 

familiar, abrangendo o custeio de moradia, alimentação, saúde, 

vestuário, educação, entre outros.

5. Ocorre que esse munus deve ser exercido sempre visando 

atender ao princípio do melhor interesse do menor, introduzido em 

nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, 

consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar 

a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica, 

vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos. 

Assim, o fato de os pais serem usufrutuários e administradores dos 

bens dos fi lhos menores, em razão do poder familiar, não lhes confere 

liberdade total para utilizar, como quiserem, o patrimônio de seus 

fi lhos, o qual, a rigor, não lhes pertence.

6. Partindo-se da premissa de que o poder dos pais, em relação ao 

usufruto e à administração dos bens de fi lhos menores, não é absoluto, 

deve-se permitir, em caráter excepcional, o ajuizamento de ação de 

prestação de contas pelo fi lho, sempre que a causa de pedir estiver 

fundada na suspeita de abuso de direito no exercício desse poder, 

como ocorrido na espécie.

7. Com efeito, inviabilizar, de plano, o ajuizamento de ação 

de prestação de contas nesse tipo de situação, sob o fundamento de 

impossibilidade jurídica do pedido para toda e qualquer hipótese, 

acabaria por cercear o direito do fi lho de questionar judicialmente 

eventual abuso de direito de seus pais, no exercício dos encargos 

previstos no art. 1.689 do Código Civil, contrariando a própria 
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finalidade da norma em comento (preservação dos interesses do 

menor).

8. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 23.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: J. B. M. J. ajuizou ação de prestação 

de contas c.c. cobrança de valores em desfavor de L. P. A. B. M.

Na petição inicial, o autor alegou ser fi lho da requerida por adoção, tendo 

sido adotado por ela e seu falecido marido, J. B. M., ainda bebê, sendo que “a 

requerida sempre tratou o requerente de forma áspera, desprovida de afetos, 

o que ocasionou distúrbios de ordem emocional, gerando necessidades de 

acompanhamento profi ssional dos 3 (três) aos 10 (dez) anos de idade” (e-STJ, 

fl . 3).

Afi rmou, ainda, que, como o seu pai “era Juiz de Direito aposentado, 

o mesmo deixou para seus fi lhos o direito ao recebimento de um benefício” 

(pensão por morte), sendo os valores pertencentes ao requerente depositados 

em conta judicial todos os meses, conforme decidido no processo de inventário.

Aduziu que, “ao completar a maioridade, o requerente buscou ter acesso às 

contas e valores que deveriam estar depositados em seu nome, quando descobriu 

que a requerida sacou e movimentou os valores, utilizando a conta como se sua 

fosse; emitindo cheques, pagando contas, utilizando cartões de crédito, além de 
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todos os outros serviços disponíveis à referida conta”. Todavia, sustentou que 

“nunca recebeu de sua mãe qualquer valor para custear sua alimentação, vestuário 

e outros, não tendo a requerida utilizado os valores, por ela movimentados 

indevidamente, com a pessoa do mesmo”, confi gurando abuso de direito.

Ao fi nal, pediu contas de todo o período em que sua mãe administrou os 

depósitos, isto é, entre a data do falecimento de seu pai (25.2.2006) e a data em 

que atingiu a maioridade (9.7.2011).

O Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de 

mérito, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, “posto que 

não se pode pedir a prestação de contas a quem não tem o dever de prestá-las” 

(e-STJ, fl s. 143-146).

Em apelação do autor, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

deu provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular 

processamento do feito. O acórdão foi assim ementado:

Ação de prestação de contas. Administração dos bens do filho impúbere. 

Alegação de abuso de direito. Possibilidade jurídica do pedido. Sentença cassada.

1) A possibilidade jurídica do pedido constitui condição da ação e é verifi cada 

pela compatibilidade da pretensão deduzida em juízo com o ordenamento 

jurídico pátrio, seja porque há norma, em tese, amparando o pedido, ou porque 

inexiste vedação expressa.

2) Se a mãe administrou a pensão depositada em nome do fi lho menor e 

este, depois de atingir a maioridade, constatou eventual abuso de direito, é 

juridicamente possível o pedido de que ela lhe preste contas, pois existe norma 

legal que ampara o pedido.

3) A alegação de que os pais, detentores do poder familiar, são usufrutuários 

dos bens dos fi lhos impúberes e responsáveis pela sua administração (CC, art. 

1.689) é afeta ao mérito da ação de prestação de contas, não constituindo óbice à 

possibilidade jurídica do pedido, mormente se a causa de pedir da demanda for 

eventual abuso de direito.

Posteriormente, os embargos de declaração opostos ao referido decisum 

foram rejeitados.

Daí o recurso especial, em que a recorrente aponta violação do art. 1.689, 

incisos I e II, do Código Civil, argumentando que, “como mãe e detentora do 

exercício do poder familiar, é livre por disposição legal para administrar os bens 

de seus fi lhos, sempre visando seus interesses enquanto menores e incapazes, 

consequência da atribuição legal peculiar a que é submetida, eis que tem o dever 
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de criar e educar os fi lhos com dignidade” (e-STJ, fl . 209), revelando-se, assim, 

ausente o dever de prestar contas.

Afi rma, ainda, que o acórdão recorrido divergiu da orientação do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, que reconhece “a presunção de que a utilização da 

pensão recebida pela mãe em nome do fi lho, enquanto detentora do poder 

familiar, se destina à comunidade doméstica, entendendo pela ausência do dever 

de prestar contas” (e-STJ, fl . 212).

Busca, assim, o provimento do recurso para que seja restabelecida a 

sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a 

impossibilidade jurídica do pedido.

Às fls. 250-259 (e-STJ), o recorrido apresentou as contrarrazões ao 

especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): A questão controvertida 

neste feito consiste em saber se, à luz do CPC/1973, o pedido formulado pelo 

autor, ora recorrido, de exigir prestação de contas de sua mãe, na condição de 

administradora de seus bens por ocasião de sua menoridade, é juridicamente 

possível.

O art. 267, VI, do CPC/1973 estabelecia que o processo seria extinto, 

sem resolução de mérito, quando não concorressem quaisquer “das condições 

da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 

processual”.

Nos termos do que proclama a jurisprudência desta Corte Superior, 

o pedido é juridicamente possível quando a pretensão deduzida se revelar 

compatível com o ordenamento jurídico, seja por existir dispositivo legal que o 

ampare, seja por não encontrar vedação legal.

Nesse sentido:

Processual Civil. Recurso especial. Ofensa ao art. 535 do CPC/1973 não 

caracterizada. Arts. 1º, 10, 12, 18, 86 e 96 da Lei n. 8.213/1991. Ausência de 

prequestionamento. Súmula 211/STJ. Concessão de auxílio-acidente. Possibilidade 

jurídica do pedido reconhecida pelo Tribunal a quo. Teoria da asserção.

(...)
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6. A possibilidade jurídica do pedido se traduz em apurar se a pretensão deduzida 

pela parte mostra-se compatível com a possibilidade de eventual entrega de tutela 

jurisdicional, seja em face da existência de regulação normativa que, em tese, 

possa amparar o pedido, seja em razão da inexistência de vedação legal ou de 

incompatibilidade com o ordenamento jurídico.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp 

n. 1.661.571/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 17.5.2017 - sem grifo 

no original)

Ademais, “deve entender-se o termo ‘pedido’ não em seu sentido estrito 

de mérito, pretensão, mas conjugado com a causa de pedir. Assim, embora o 

pedido de cobrança, estritamente considerado, seja admissível pela lei brasileira, 

não o será se tiver como causa petendi dívida de jogo” (NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, 

p. 607).

O reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido tem caráter 

excepcional, a fi m de não inviabilizar o acesso à Justiça, tanto que o Código de 

Processo Civil de 2015 não elencou mais a “possibilidade jurídica do pedido” 

como condição da ação, passando o referido requisito a integrar questão de 

mérito.

No caso em exame, J. B. M. J. ajuizou ação de prestação de contas em 

desfavor de sua mãe, L. P. A. B. M., alegando, em síntese, que, após o falecimento 

de seu pai, foi-lhe concedido o benefício previdenciário de pensão por morte, 

o qual, por ser o autor menor de idade, foi administrado pela ré até a sua 

maioridade. Ocorre que, a despeito de ter sido depositado por diversos anos 

sua cota parte do referido benefício em conta corrente, a requerida o deixou ao 

completo abandono, sem nunca ter recebido “de sua mãe qualquer valor para 

custear sua alimentação, vestuário e outros”, confi gurando abuso de direito.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido, 

ocasião em que proferiu sentença extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Esse decisum foi cassado pelo TJ/MG, determinando-se o regular 

processamento do feito.

Nos termos do art. 1.689 do Código Civil, extrai-se que o pai e a mãe, 

enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos fi lhos 

(usufruto legal), bem como têm a administração dos bens dos fi lhos menores 

sob sua autoridade.
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Por esse motivo, em regra, não existe o dever de prestar contas acerca 

dos valores recebidos pelos pais em nome do menor, durante o exercício do 

poder familiar, - no caso, o benefício de pensão por morte -, porquanto há 

presunção de que as verbas recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção 

da comunidade familiar, abrangendo o custeio de alimentação, saúde, vestuário, 

educação, lazer, entre outros.

A propósito, confi ra-se a lição da doutrina:

No exercício do poder familiar compete aos pais, dentro da esfera patrimonial, 

administrar os bens de seus fi lhos menores e deles usufruírem. A administração e 

o usufruto legais são, pois, corolários do poder familiar. Poderão, no entanto, ser 

retirados do poder familiar, por disposição expressa do doador ou do testador. 

Abrangem todos os bens móveis e imóveis dos menores, exceto aqueles 

relacionados no art. 1.693. Esses encargos dos pais perduram até que seus fi lhos 

atinjam a maioridade (v. arts. 3º, I, 4º, I, e 5º). Aos pais pertencem o usufruto, as 

rendas dos bens dos fi lhos menores (inciso I).

Esse usufruto legal dispensa a prestação de contas relativamente aos produtos - 

compensam-se com as despesas que o pai deve efetuar com a criação e educação dos 

fi lhos e harmoniza-se com a ideia de que se trata de uma comunidade doméstica, em 

que há compartilhamento de receita e despesas (...).

(PELUZO, Cesar (coordenador). Código Civil Comentado: doutrina e 

jurisprudência. 7ª ed., Barueri, SP: Manole, 2013, p. 1.914 - sem grifo no original).

No mesmo sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

Aos pais pertencem o usufruto, as rendas dos bens dos filhos menores (CC, 

art. 1.689, I), como uma compensação dos encargos decorrentes de sua criação e 

educação. Trata-se de usufruto legal, que dispensa prestação de contas e da caução 

a que se refere o art. 1.400 do Código Civil, uma vez que as questões atinentes à 

renda produzida pelos aludidos bens não interessam à pessoa do administrado, 

mas, sim, à do administrador. Como enfatiza Silvio Rodrigues, “se é verdade que aos 

pais incumbem as despesas com a criação dos fi lhos quando estes não as possam 

atender, justo é também que, tendo os fi lhos bens para criarem-se e educarem-se, 

usem as rendas dos mesmos bens para esse fi m”.

(Direito Civil Brasileiro, volume 6: direito de família. 12 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 433 - sem grifo no original).

Ocorre que esse munus deve ser exercido sempre visando atender ao 

princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema 

jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo 
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art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do 

legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento 

infraconstitucional aos seus contornos.

Em outras palavras, o fato de os pais serem usufrutuários e administradores 

dos bens dos fi lhos menores, em razão do poder familiar, não lhes confere 

liberdade total para utilizar, como quiserem, o patrimônio de seus fi lhos, o qual, 

a rigor, não lhes pertence.

Não por outra razão que o art. 1.691 do Código Civil determina que 

“não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis dos fi lhos, nem 

contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples 

administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante 

prévia autorização do juiz”.

Comentando o referido dispositivo legal, Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona Filho afi rmam que “essa limitação da autonomia da vontade dos pais 

na administração dos bens se justifi ca exatamente pela busca da preservação dos 

interesses dos menores. Se os bens não são de titularidade dos pais, mas, sim, dos 

próprios menores, a responsabilidade pela eventual dilapidação desse patrimônio, 

sem motivo razoável, justifi caria a intervenção judicial” (Novo Curso de Direito 

Civil, volume 6: direito de família: as famílias em perspectiva constitucional. 

4º ed. - São Paulo, Saraiva, 2014, p. 599).

No mesmo sentido, esclarece Paulo Lôbo que “a restrição à alienação diz 

respeito aos bens imóveis do fi lho. Consequentemente, não há necessidade de 

autorização judicial para os pais alienarem os bens móveis, desde que os recursos 

auferidos sejam revertidos em benefício do fi lho. Presume-se que os pais ajam 

no melhor interesse do fi lho, mas este pode demonstrar o contrário e pleitear 

indenização pelas perdas e danos” (Direito Civil: famílias. 6ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 287).

Assim, partindo-se da premissa de que o poder dos pais, em relação ao 

usufruto e administração dos bens de fi lhos menores, não é absoluto, deve-se 

permitir, em caráter excepcional, o ajuizamento da ação de prestação de contas 

pelo fi lho, sempre que a causa de pedir estiver fundada na suspeita de abuso de direito 

no exercício desse poder, como ocorrido na espécie.

Nesse sentido, bem consignou o Tribunal de origem:

No caso concreto, conforme relatado, o autor/apelante argumentou que sua 

mãe (ré/apelada) administrou por cerca de 5 (cinco) anos as pensões deixadas 
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pelo seu falecido pai, mas não o fez com o zelo que exige a lei, tampouco lhe 

repassou qualquer quantia.

Assim, considerando que a causa de pedir da demanda se funda em eventual 

abuso de direito no exercício do poder familiar e de que houve intenção da mãe 

em prejudicar dolosamente o fi lho, a meu ver, a regra de inexistência do dever de 

prestar contas deve ser relativizada.

Ora, inviabilizar, de plano, o ajuizamento da ação de prestação de contas 

nesse tipo de situação, sob o fundamento de impossibilidade jurídica do 

pedido para toda e qualquer hipótese, acabaria por cercear o direito do fi lho 

de questionar judicialmente eventual abuso de direito de seus pais no exercício 

dos encargos previstos no art. 1.689 do Código Civil, contrariando a própria 

fi nalidade da norma em comento, isto é, de preservação dos interesses do menor.

Dessa forma, somente nos casos em que a causa de pedir estiver relacionada 

com suposto abuso do direito ao usufruto legal e à administração dos bens dos 

fi lhos, em prejuízo destes, será possível o prosseguimento da ação de prestação 

de contas ajuizada pelo fi lho em desfavor de seus pais.

Vale ressaltar, por oportuno, que não se está dizendo que o pedido é 

procedente, isto é, que a recorrente deverá obrigatoriamente prestar contas ao 

autor da ação, mas, sim, apenas que o pedido é juridicamente possível, tendo em 

vista que a causa de pedir está fundamentada em suposto abuso de direito.

No particular, bem ressaltou o Tribunal de origem ao consignar que “as 

alegações de que a administração se deu no exercício do poder familiar e no 

usufruto dos bens do fi lho impúbere são afetas ao mérito da primeira fase da ação, 

e exigem dilação probatória, isto é, refl etem na procedência ou na improcedência do 

pedido” (e-STJ, fl . 184).

Feitas essas considerações, impõe-se esclarecer uma questão importante 

acerca do procedimento a ser adotado, diante da singularidade da matéria 

discutida.

Como se sabe, “a ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira, 

o autor busca a condenação do réu na obrigação de prestar contas; na segunda, 

por sua vez, serão julgadas e apreciadas as contas apresentadas, fi xando-se o 

saldo devido, se houver” (REsp n. 707.646/RS, Relator o Ministro Luis Felipe 

Salomão, DJe de 14.1.2009), devendo as contas serem apresentadas, nos termos 

do art. 917 do CPC/1973, na forma mercantil, “especifi cando-se as receitas e a 

aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os 

documentos justifi cativos”.
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Quanto à forma de apresentação das contas, entende-se que “o juiz deve 

aceitar as contas que, embora não apresentadas rigorosamente sob a forma 

mercantil, hajam alcançado sua fi nalidade. Não há cominação de nulidade 

para a forma de apresentação das contas, podendo, por isso, o juiz aceitá-las de 

outro modo se tornaram compreensivos os dados trazidos ao processo” (NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 1.382).

No caso em exame, dadas as peculiaridades da demanda, caberá ao autor 

comprovar, na primeira fase, a necessidade de sua mãe lhe prestar contas, isto é, 

deverá demonstrar que ela abusou do direito ao usufruto legal e à administração 

de seus bens, enquanto menor de idade, deixando de lhe repassar o mínimo 

necessário, de acordo com o padrão de vida da família, para garantir sua moradia, 

alimentação, vestuário, educação, saúde, entre outros, afastando-se, com isso, a 

presunção de que a utilização da pensão recebida por sua mãe fora destinada ao 

custeio desses direitos.

Caso haja essa comprovação, o juiz julgará procedente a demanda a fi m de 

obrigar a ré a prestar contas dos valores recebidos a título de pensão por morte, 

referentes à cota parte pertencente ao autor, ocasião em que deverá demonstrar 

que, efetivamente, aplicou os valores no custeio das necessidades de seu fi lho.

Nessa hipótese, com maior razão, deverá ser flexibilizada a forma de 

prestação das contas, pois não seria razoável admitir, sobretudo em razão 

da excepcionalidade do caso, que a mãe do autor tenha um “livro-caixa” 

especifi cando todas as receitas e despesas tidas com seu fi lho.

Nesse caso, basta que a ré demonstre, com elementos mínimos, que garantiu 

os direitos básicos de seu fi lho, não tendo o abandonado materialmente, como 

afi rmado na inicial, porquanto a mesma tinha plena liberdade para administrar 

os valores recebidos, desde que com o intuito de criar e educar seu fi lho com 

dignidade.

Ressalta-se, mais uma vez, que, embora o pedido seja juridicamente 

possível, caso o autor não comprove, na primeira fase, o alegado abuso de direito, 

em razão de elementos probatórios que demonstrem que sua mãe utilizou-se 

dos valores recebidos em sua criação, deverá a ação ser julgada improcedente, 

afastando-se a obrigação de prestar contas.

Por fi m, o recurso especial também não merece provimento pelo dissídio 

jurisprudencial alegado.
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Isso porque, além de a recorrente só ter colacionado ementas dos julgados 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem proceder ao devido cotejo analítico 

dos casos confrontados, verifi ca-se que todos os julgados demonstram que o TJ/

SP analisou o mérito da ação de prestação de contas ajuizada pelo fi lho contra 

os pais, tanto que as demandas foram julgadas improcedentes, e não extintas sem 

resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido.

Logo, constata-se que os precedentes citados do TJ/SP, para fins de 

comprovação da divergência jurisprudencial, na verdade, reforçam a tese do 

acórdão recorrido, no sentido de ser juridicamente possível o pedido em análise.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.628.700-MG (2016/0233140-0)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Marques Edilberth Casara

Advogado: Luiz Eduardo Rodrigues Greenhalgh - SP038555

Recorrente: Revista Observatório Social

Advogados: Suzana Angélica Paim Figueredo - SP122919A

Maria Auxiliadora dos Anjos - MG071867B

Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

EMENTA

Recurso especial. Ação civil pública. Danos morais. Pedido 

ilíquido. Sentença líquida. Possibilidade. Reportagem jornalística. 

Imagem de crianças. Divulgação. Autorização dos representantes 

legais. Inexistência. Princípio do melhor interesse da criança. Violação. 

Ministério Público. Legitimidade.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).
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2. É possível a sentença determinar valor certo quando apoiada 

nos elementos probatórios dos autos, ainda que o pedido tenha sido 

genérico.

3. O dever de indenização por dano à imagem de criança 

veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa.

4. Na hipótese, as fotos veiculadas na reportagem retrataram 

simulação de trabalho infantil, situação manifestamente vexatória.

5. O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da 

dignidade das crianças (art. 227 do CF), cujo melhor interesse deve 

ser preservado de interesses econômicos de veículos de comunicação.

6. O bem jurídico tutelado, no caso, interesse de crianças, 

está atrelado à fi nalidade institucional do Ministério Público, em 

conformidade com os artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal 

e arts. 1º e 5º da Lei n. 7.347/1985

7. Recursos não providos.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento aos recursos 

especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 1º.3.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recursos especiais 

interpostos por Revista Observatório Social (e-STJ, fl s. 2.316-2.356) e por 

Marques Edilberth Casara (e-STJ, fl s. 2.417-2.443), ambos com fundamento 

no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
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Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Direito de imagem. 

Menores. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar. Recurso parcialmente 

provido.

- O ‘quantum’ da indenização devida por dano moral deve ser pautado nos 

critérios de equidade e razoabilidade, bem como, corresponder à lesão sofrida e 

não resultar em enriquecimento ilícito do favorecido, sendo um misto de pena e 

satisfação compensatória.

V.v.: Apelações cíveis. Ação civil pública. Princípio do devido processo jurídico. 

Violação inexistente. Magistrada. Imparcialidade presente. Vício ultra petita 

inexistente. Fundamentação suficiente. Direito de imagem violado. Dano moral 

presente. Valor. Arbitramento correto. Recursos não providos.

1. O deferimento de provas necessárias, requeridas por uma parte e impugnada 

pela outra, não lesa o princípio constitucional do devido processo jurídico.

2. Por idêntico motivo, não há que se falar em perda de imparcialidade pela 

magistrada que deliberou acerca da produção de provas necessárias à instrução 

processual.

3. Ocorre vício ultra petita da sentença quando o julgador concede à parte ativa 

além do que pretendeu. Respeitado o limite, a sentença é válida.

4. Se a sentença examina motivadamente, ainda que de forma sucinta, todas 

as questões suscitadas, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência 

de fundamentação.

5. A responsabilidade civil por ato ilícito pressupõe uma conduta antijurídica, 

uma lesão efetiva e o nexo entre uma e outra.

6. A divulgação da imagem de menores na condição de trabalho infantil que 

possibilite a identifi cação deles constitui ato ilícito e enseja a reparação civil.

7. O valor do dano moral deve ser arbitrado sopesando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Atendidos os requisitos, confirma-se o 

arbitramento.

8. Agravo retido conhecido e não provido.

9. Apelações cíveis conhecidas e não providas, rejeitadas três preliminares. 

(Des. Caetano Levi Lopes) (e-STJ, fl . 2.220 - grifou-se).

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

com base no art. 5º, X, da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA - Lei n. 8.069/1990) e no Código de Defesa do Consumidor, 

propôs ação civil pública contra a Revista Observatório Social e seu supervisor 

de comunicação, editor e redator Marques Casara porque a matéria acerca do 

trabalho escravo infantil, intitulada “A Idade da Pedra - Crianças Trabalham 

em Minas de Talco em Ouro Preto”, publicada na edição de janeiro de 2006, 

teria sido forjada e não autorizada pelos representantes legais dos menores.
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O autor alegou que a publicação, veiculada tanto em meio físico como 

pela internet e associada ao tema do trabalho escravo infantil, exibiu a imagem 

de crianças da localidade Mata dos Palmitos (a 75 km do Município de Ouro 

Preto/MG) teria sido utilizada indevidamente, tendo em vista que as fotos 

retratariam a suposta submissão de crianças a esforço impróprio para a idade, o 

que não seria verdade. Afi rmou, ainda, que a publicação violaria o teor dos arts. 

15 e 17 da Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 

além de alijar o próprio poder familiar dos pais.

Segundo o órgão ministerial, os fotógrafos teriam pedido para que as 

crianças carregassem pedras e subissem na escada, de modo a caracterizar que 

estavam trabalhando, a fi m de que fossem fotografadas, sem autorização de 

seus genitores. Extrai-se da inicial, também, que as fotografi as deixaram de ser 

tarjadas, o que permitiria a identifi cação dos menores pela comunidade, e que

(...) o Ministério Público encontrou na localidade Mata dos Palmitos, crianças 

e adolescentes assustados, e genitores enfurecidos com a imagem de seus filhos 

utilizadas nas internet e na revista Observatório Social, sendo identifi cados não só 

no país, como fora dele, como crianças exploradas. Fato não só constrangedor aos 

mesmos, como a toda a comunidade, inclusive com prejuízos fi nanceiros para todos 

do local. Afinal a Mata dos Palmitos, conhecida por seu belo trabalho artesanal 

passou a ser vista como uma comunidade em que o trabalho infantil é explorado, 

o que não é tolerado pela legislação vigente. Os “pequenos”, numa atitude bastante 

peculiar da idade, deixaram-se fotografar naturalmente, acreditavam naquilo que 

lhes falaram, que “as fotos eram para comparar a Mata dos Palmitos antiga com 

a nova”, ainda mais quando quem lhes pedia para que fi cassem na “pose” para 

as fotos era Lourival Amâncio da Costa e sua irmã Lucimar do Carmo Gomes da 

Costa, sendo o primeiro monitor da PETI na localidade, pessoas estas do local que 

acompanhavam os fotógrafos da Revista Observatório Social, da confi ança, não 

só dos pequenos, quanto de seus genitores. Em nenhum momento, na inocência 

da mesma forma bem peculiar da idade sequer se preocuparam os pequenos em 

perguntar aos seus genitores se podiam tirar as fotos, devem-se acrescer que seus 

genitores não foram consultados a respeito (...) (e-STJ fl s. 17-18 - grifou-se).

Ao fi nal, o Parquet pleiteou a condenação dos requeridos em obrigação de 

não fazer, qual seja, absterem-se de exibir as imagens dos menores fotografados 

na referida reportagem em sítios eletrônicos, além de indenizar cada criança 

fotografada, em valor a ser defi nido na fase de liquidação de sentença, pelos 

danos causados à sua imagem (e-STJ fl . 24).

O Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ouro Preto/MG 

julgou procedente o pedido, arbitrando a indenização para cada menor no valor 
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certo de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil e cento e vinte reais), correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos (e-STJ fl s. 1.973-1.991).

O Tribunal local manteve incólume a sentença de procedência (e-STJ fl s. 

2.199-2.200), nos termos da já mencionada ementa.

Os embargos declaratórios opostos (e-STJ, fl s. 2.249/2.265 e 2.267/2.289) 

foram rejeitados (acórdão de fl s. 2.309/2.313).

Nas razões do recurso especial de fl s. 2.316-2.356 (e-STJ), a Revista 

Observatório Social sustenta, em síntese, violação dos artigos 165, 267, I, VI, 

295, I, II e III, parágrafo único, I, II e III, 306, 331, §§ 2º, 3º e 8º, 405, § 1º, III, 

§ 2º, III e IV, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973); 15, 

17, 201, V, 208, § 1º, 212 e 213, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e 186, 187 e 927 do Código Civil de 2002.

Sustenta, em síntese, que as condições da ação não estariam presentes, 

afronta à ampla defesa, ausência de fundamentação do acórdão recorrido, 

julgamento ultra petita e falta de confi guração de dano moral. Aduz que “a inicial, 

que sequer veio acompanhada da Revista objeto da ação, além de não descrever 

com precisão os fatos, não individualiza eventuais condutas e responsabilidades, 

não apresenta quais os danos sofridos, muito menos o valor” (e-STJ fl . 2.336), o 

que a tornaria inepta.

Marques Edilberth Casara sustenta em seu especial, em síntese, a 

ocorrência de afronta à Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça e aos 

artigos 8º, 165, 269, 300, 302, III, 331, § 2º, 332, 333, II, 348, 405, § 1º, III, § 

4º, 458, 460 e 535 do CPC/1973; 19 da Lei n. 7.347/1985; 143, caput e § 1º, do 

ECA e 186, 187, 927 e 944 do CC/2002.

Defende, nesse sentido, que as condições da ação não estão presentes, que 

houve contradição e omissão no acórdão recorrido, que houve julgamento ultra 

petita e que não houve confi guração de dano moral, pois não há subsunção do 

feito à Súmula n. 403 do Superior Tribunal de Justiça.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 2.484-2.508 e 2.510-2.534), 

e inadmitidos os recursos na origem (e-STJ, fl s. 2.560-2.570), ascenderam os 

autos por força de decisão proferida em agravo (e-STJ fl s. 2.710-2.711).

O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, por meio do 

Subprocurador-Geral da República Sady d’Assumpção Torres fi lho opinou pelo 

não conhecimento dos recursos especiais nos termos da seguinte ementa:
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Recursos especiais. Suposta violação à Súmula 98/STJ. Conceito de tratado ou 

lei federal. Não enquadramento. Súmula 518/STJ. Suposta violação ao artigo 535 

do CPC/1973. Contradição, omissão ou obscuridade não verifi cadas. Julgamento 

ultra petita. Não ocorrência. Condições da ação. Subsunção do feito à Súmula 403/

STJ. Aplicação da Súmula 7/STJ. Pelo não conhecimento dos recursos especiais.

1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual 

contrariedade a atos normativos e enunciado sumular, por não estar 

compreendido na expressão lei federal, constante do artigo 105, III, a, da 

Constituição Federal. Inteligência do enunciado n. 518 da súmula do STJ.

2. Não se verifi ca a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/1973, porquanto 

o tribunal de origem exarou decisão de forma clara e sufi ciente, discutindo as 

matérias fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.

3. O acolhimento da pretensão deve ser extraído da interpretação lógico-

sistemática da peça inicial, medida que não implica julgamento ultra petita. 

No caso em análise, a condenação ao pagamento das indenizações decorre 

do debate sobre os recorrentes terem fotografado indevidamente os menores. 

Demais disso, não há qualquer violação quando a sentença, apoiada nos 

elementos de convicção dos autos, determina valor certo, ainda que o pedido 

inicial tenha sido genérico. Precedentes da Corte Superior de Justiça.

4. Em relação às condições da ação e subsunção do feito ao enunciado n. 403 

da súmula do STJ, a reforma do que decidido na instância ordinária demandaria, 

a toda evidência, o reexame do contexto fático-probatório, o que, como sabido, 

mostra-se vedado na estreita via do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da 

súmula do STJ.

5. Pelo não conhecimento dos recursos especiais (e-STJ fl . 2.728).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O recurso não merece 

prosperar.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n. 

2 e 3/STJ).

Passa-se a análise conjunta dos recursos especiais.

(i) Da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional

De início, quanto à suposta violação do artigo 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 1973, nas razões recursais há somente alegação genérica de 
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negativa de prestação jurisdicional, sem especifi cação das teses que supostamente 

deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido.

Ante a defi ciente fundamentação do recurso nesse ponto, incide a Súmula 

n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia: “É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação não permitir 

a exata compreensão da controvérsia.”

A Corte local, por sua vez, além de rejeitar analiticamente as supostas 

nulidades processuais, assentou a existência de elementos aptos a ensejar o dever 

de reparação pelo dano, bem como o valor a ser pago e as razões para tanto, 

analisando todas as questões essenciais para dirimir a controvérsia.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial Enunciado 

Administrativo 3/STJ. Concurso público. Pretensão de nomeação. Ação 

mandamental. Ajuizamento depois da expiração do prazo de validade. 

Possibilidade. Descaracterização. Prestação jurisdicional incompleta. Julgamento 

contrário aos interesses da parte.

1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à 

pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional 

tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça.

2. No caso, devidamente enfrentada e decidida a questão sobre a não 

confi guração da decadência do direito de propor ação mandamental quando 

a pretensão for de nomeação decorrente de concurso público, mas o prazo de 

validade deste houver expirado, não ultimados os cento e vinte dias legais.

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.012.444/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.12.2017, DJe 

18.12.2017).

Ademais, o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos declaratórios, agiu 

corretamente por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 

embargado, fi cando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, 

que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

(ii) da falta de prequestionamento

A decisão recorrida não tratou do disposto nos artigos 3º, 8º, 131, 282, III, 

e IV, 165, 264, 267, I e VI, 269, IV, 283, 284, 295, I, II e III, parágrafo único, I, 
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II, III, 306, 331, §§ 2º e 3º, 332, 333, II, 405, 414, § 1º, 458, 208, § 1º, 212 e 213, 

§ 2º, do ECA e 186, 187 e 927 do Código Civil.

Desatendido, assim, o requisito do prequestionamento, nos termos da 

Súmula n. 211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 

a quo.”

Vale afastar, de pronto, eventual alegação de que contraditória a decisão ao 

concluir pela não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional ao mesmo 

tempo em que entende não prequestionados os dispositivos infraconstitucionais 

apontados como malferidos.

Isso porque tais dispositivos não foram e nem deveriam ter sido objeto de 

apreciação, fi cando evidente, em verdade, o intuito infringente da irresignação 

posta nos declaratórios, que englobaram temas não tratados nas razões de 

apelação, os quais, aliás, retratam inovação recursal.

(iii) do julgamento extra petita - art. 460 do CPC/1973

Não há falar em julgamento extra petita pelo simples fato de a decisão ter 

fi xado indenização líquida, muito embora formulado pedido ilíquido, tendo em 

vista a presença de elementos sufi cientes para tanto.

O Tribunal local assim se pronunciou quanto ao ponto:

(...) O apelado, na petição inicial, pleiteou a condenação dos dois recorrentes 

no pagamento de indenização por danos morais para cada criança cuja imagem 

fora exibida na reportagem veiculada pela segunda apelante em valor a ser 

defi nido em fase de liquidação de sentença por arbitramento. A indenização, na 

sentença, foi arbitrada em valor certo, R$ 27.120,00 para cada menor envolvido.

Ora, é evidente que não pode o valor ser encontrado por perito. Quem deve 

arbitrar é mesmo o julgador. E se não foi feito pedido certo quanto ao importe 

da reparação, resta impossível a existência do vício alegado. A preliminar é 

impertinente. Rejeito-a (fl . 2.097-v. - grifou-se).

O que pretendem os recorrentes, por vias transversas, é postergar a 

apuração do montante que efetivamente os recorridos fazem jus. E acerca do 

tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que “Não constitui julgamento 

extra petita a decisão que fi xa indenização líquida, embora formulado pedido 

ilíquido, quando presente elementos sufi cientes nos autos para a conclusão” 

(REsp 401.704/PR, Rel. Desembargador Convocado Honildo Amaral de 

Mello Castro, Quarta Turma, julgado em 25.8.2009, DJe 2.9.2009).
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A propósito, os seguintes precedentes:

Agravo regimental no recurso especial. Pedido ilíquido. Sentença líquida. 

Possibilidade.

1. Não há nenhuma violação quando a sentença, apoiada nos elementos 

probatórios dos autos, determina valor certo, mesmo que o pedido tenha sido 

genérico.

2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.363.590/SC, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20.06.2017, DJe 30.06.2017 

- grifou-se).

Civil e Processual. Contrato de distribuição de produtos hospitalares. Ação de 

indenização e rescisão. Acórdão estadual. Nulidade não confi gurada. Pedido exordial 

de remessa da apuração para a fase de liquidação. Perícia realizada. (...) (...) II. 

Possível, dada a natureza da controvérsia discutida e do desenvolvimento da fase 

cognitiva, com colheita de diversas provas, notadamente a pericial, a fixação na 

sentença, de logo, do valor da indenização, ainda que, na inicial, em relação a uma 

das verbas, a autora tenha requerido que a apuração se desse na liquidação (...) 

(REsp 216.718/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 

6.6.2006, DJ 28.8.2006 - grifou-se).

Recurso especial. Ações de indenização conexas. Ausência de fundamentação 

quanto a um dos pleitos. Inocorrência. Pedido ilíquido. Acórdão líquido. 

Possibilidade. Dissídio jurisprudencial. Não confi guração.

1. (...) 2. É entendimento desta Corte que a formulação de pedido genérico, 

dependente de arbitramento, não impede desde logo o arbitramento judicial do valor 

indenizatório, quando houver nos autos elementos sufi cientes para tal conclusão, 

como ocorre in casu (v.g. REsp 423.120/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 

21.10.2002). 3. (...) (REsp 647.448/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, 

julgado em 2.8.2005, DJ 29.8.2005 - grifou-se).

Pedido ilíquido. Sentença líquida. O juiz pode desde logo arbitrar o valor da 

indenização se houver nos autos elementos sufi cientes para essa conclusão, ainda 

que o pedido tenha sido ilíquido. Recurso conhecido pela divergência, mas 

desprovido (REsp 423.120/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, 

julgado em 5.9.2002, DJ 21.10.2002 - grifou-se).

Ademais, não confi gura julgamento ultra petita a decisão proferida nos 

limites do pleito do autor e da resposta do réu, interpretando-se o pedido de 

forma lógico-sistemática de todo o exposto na petição inicial (AgInt no AREsp 

880.008/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado 

em 16.8.2016, DJe 26.8.2016).
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No mesmo sentido é o parecer ministerial:

(...) Também não prospera a tese dos recorrentes de nulidade da sentença 

e de julgamento ultra petita, pois “o pedido inicial deve ser interpretado em 

consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando 

em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o 

acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça 

inicial não implica julgamento extra petita” (REsp 1.365.999/PR, relator o Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.4.2015).

No caso em análise, a condenação ao pagamento das indenizações decorre do 

debate sobre os recorrentes terem fotografado indevidamente os menores. Nesse 

compasso, acresça-se que o fato de, na petição inicial, ter-se requerido o arbitramento 

do valor da indenização em fase de liquidação de sentença não impede que o 

juízo, ante a qualifi cação da controvérsia, proximidade e análise dos elementos de 

convicção, fi xe, na sentença, aludido montante. Dessa forma, tal circunstância não 

confi gura julgamento ultra petita e tampouco enseja declaração de nulidade (...) 

(e-STJ fl . 2.732 - grifou-se).

(iv) Da legitimidade ativa do Ministério Público

A questão relativa à legitimidade ativa do Ministério Público estadual 

para a propositura da ação foi analisada na sentença, sem, contudo, a devolução 

da matéria ao Tribunal de origem, que não apreciou a matéria que sequer foi 

alegada em embargos declaratórios, o que ensejou a preclusão, haja vista que ter 

sido suscitada apenas nas razões dos especiais, caracterizando inovação recursal.

A título de obiter dictum, válido mencionar que o Ministério Público 

tem legitimidade para tutelar os interesses individuais homogêneos, coletivos 

e difusos, especialmente relativos à infância, na forma do art. 201 do ECA, 

em particular quando presente um inegável interesse social relevante, como a 

incolumidade de crianças cujas imagens foram veiculadas sem a autorização dos 

genitores para fi ns comerciais e atreladas ao trabalho escravo. O bem jurídico 

tutelado, na hipótese o interesse de crianças, está atrelado à fi nalidade da própria 

instituição, em conformidade com os artigos 127 e 129, III, da Constituição 

Federal e arts. 1º e 5º da Lei n. 7.347/1985.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte em casos análogos: REsp 

1.101.949/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.05.2016; 

AgRg no REsp 1.016.847/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

DJe 7.10.2013; REsp 695.396/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 931.513/RS, Rel. Ministro Carlos 
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Fernando Mathias (Desembargador Federal Convocado do TRF 1ª Região, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 

25.11.2009, DJe 27.9.2010).

(v) Da proteção à imagem de menor conferida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente

O mérito recursal consiste em verificar a existência de dano moral 

compensável em razão de reportagem jornalística que identifica menores 

supostamente envolvidos em trabalho escravo na região conhecida por Mata dos 

Palmitos sem autorização dos pais.

Os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem 

de seu simples uso indevido, sendo prescindível, para tanto, a comprovação 

de efetivo prejuízo, porquanto in re ipsa, como se afere do teor da Súmula n. 

403/STJ: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não 

autorizada de imagem de pessoa com fi ns econômicos ou comerciais.”

O acórdão recorrido, ao analisar as peculiaridades fáticas da demanda, 

consignou, de forma expressa, a inexistência de autorização dos pais no uso de 

imagem de seus fi lhos menores na reportagem:

(...) A conduta antijurídica apontada aos apelantes consiste na publicação 

indevida das fotos dos menores sem a devida proteção e sem autorização de seus 

genitores ou responsáveis o que teria causado constrangimentos aos menores na 

comunidade em que residem. Os apelantes tinham o dever de zelar pela dignidade 

das crianças fotografadas, pondo-as a salvo da exibição vexatória da condição de 

trabalhador explorado na matéria por eles veiculada em reportagem jornalística 

veiculada pela segunda apelante.

Para que os apelantes se escusassem do dever de indenizar deveriam ter 

comprovado que as fotografias foram realizadas com autorização dos genitores 

dos menores e, ainda, que a veiculação delas tanto no meio físico quanto em sítio 

eletrônico ocorreu com a devida proteção, inviabilizando a identifi cação de cada 

uma delas, o que afastaria a prática de ato ilícito. Nada foi observado.

Ainda que se admita ter havido consentimento tácito para registro fotográfi co 

de alguns menores, tal consentimento não pode ser entendido como irrestrito e 

nem afasta o dever legal de proteção dos direitos das crianças. Veiculada a matéria 

jornalística denunciando a realização de trabalho infantil na comunidade Mata 

dos Palmitos, os registros fotográfi cos realizados para comprovar tal situação 

deveriam ter sido exibidos pelos recorrentes com a inclusão de tarja, de forma a 

evitar a identifi cação dos menores. A veiculação das imagens sem o devido cuidado 

constitui ato ilícito e enseja a reparação civil por danos morais.
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Logo, neste aspecto, o inconformismo é impertinente.

Relativamente ao segundo tema, o art. 5º, III, da Constituição da República, 

dispõe que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante e 

tal direito é irrenunciável. A característica da irrenunciabilidade, normalmente 

conferida pela doutrina aos direitos da personalidade, estejam eles expressos ou 

não pelo direito positivo, não guarda consonância com o sistema constitucional 

que admite restrições e limitações pontuais, muitas vezes advindas da própria 

autonomia privada do titular do direito, ou mesmo de outros interesses 

constitucionalmente relevantes.

Por outro norte, os artigos 3º e 5º da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem a proteção e os direitos do 

menor. E os artigos 15, 17 e 18 contêm normas protetivas do direito à imagem e 

à honra. (...)

Insista-se: a prova produzida não deixa dúvida quanto ter havido mesmo a 

exposição de fotografi a dos menores em veículo de comunicação social sem a 

devida proteção e sem autorização dos respectivos responsáveis o que causou 

danos às crianças que podem ser facilmente identifi cados.

A reparação pelo dano moral é mesmo devida. (...) A exibição de imagens 

dos menores não se deu de forma a preservar-lhes a identidade, demonstrando 

que os apelantes deixaram de agir com a diligência necessária, o que deve ser 

repudiado.

Sopesados os critérios, em especial a gravidade da lesão, entendo que o valor 

arbitrado, R$27.120,00, é razoável e proporcional. Portanto, novamente, não há 

como agasalhar o inconformismo (e-STJ fl s. 2.220-2.246 - grifou-se).

O Tribunal de origem, por sua vez, afi rmou que a reportagem envolveu 

várias crianças que foram induzidas a simular cenas de trabalho escravo infantil. A 

alegação de que as situações demonstradas seriam verdadeiras é indiferente, pois 

o dever de indenizar por dano ao direito à imagem de menor decorre do uso em 

si da imagem do vulnerável sem a anuência expressa do seu representante legal, 

o que, de fato, é ilegal. A situação descrita nos autos é violadora do direito à 

privacidade. Ademais, a imagem, por ser consectário da personalidade, constitui 

um direito irrenunciável, e seu uso indevido pode acarretar consequências 

nefastas ao desenvolvimento emocional dos envolvidos.

Ao fi m e ao cabo, explorar indevidamente a imagem de menor, vulnerável 

por natureza, importa no desrespeito ao princípio da proteção integral e do 

melhor interesse da criança, calcado no art. 227 da Constituição Federal.

Ademais, o artigo 17 do ECA é taxativo ao prever que “o direito ao 

respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
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criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, 

da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. Do 

mesmo modo, o art. 18 assegura ser “dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Válido mencionar, ainda, o teor do art. 143 do mesmo diploma:

É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 

respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identifi car a 

criança ou adolescente, vedando-se fotografi a, referência a nome, apelido, fi liação, 

parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome (Redação dada pela 

Lei n. 10.764, de 12.11.2003 - grifou-se).

Aliás, interessante mencionar que a conduta análoga de divulgar, sem 

autorização devida, por qualquer meio de comunicação, fato ou fotografi a 

concernentes à criança ou adolescente aos quais se atribua ato infracional 

constitui, inclusive, crime (art. 247, §§ 1º e 2º, do ECA).

Há, portanto, expressa vedação da identifi cação de criança quando se 

notícia evento, especialmente de caráter ilícito, sem autorização dos pais, 

em reportagem veiculada tanto na internet, como por meio impresso. O fato 

é inexorável por ter sido demonstrado nos autos, sendo que os recorrentes 

admitem o uso da imagens, limitando-se a alegar que a situação seria concreta 

e condizente com a realidade, não logrando êxito, todavia, na demonstração de 

que teriam obtido a formal e indispensável autorização dos representantes legais 

dos menores para a divulgação das fotos.

Esta Corte vem entendendo que as ideias propagadas no âmbito 

jornalístico, ainda que sob o argumento de veiculação de fatos reais, não podem 

mitigar o dever de preservação da imagem de crianças ou adolescentes cujo 

desenvolvimento psíquico ainda está em formação (REsp 1.297.660/RS, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta 

Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 16.10.2015).

A propósito, válido citar precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi 

quanto à divulgação da imagem de crianças e adolescentes em situações de 

contravenção, o que fere a sua sensível e peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento, atraindo a necessidade de uma proteção mais rígida quanto 

aos direitos desses indivíduos, além de constituir infração administrativa 

disciplinada pelo art. 247 do ECA:
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Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Violação de 

dispositivo constitucional. Descabimento. Embargos de declaração. Omissões. 

Inexistentes. Divulgação de imagem de adolescente em reportagem jornalística. 

Prática de ato infracional. Dano moral. Configurado. ECA e Convenção sobre 

Direitos da Criança. Princípio da proteção integral dos menores. Prioridade 

absoluta. Observância necessária.

1. (...) 4. A preservação da imagem e da intimidade dos menores, em tenra idade 

ou prestes a alcançar a maturidade, é refl exo do comando constitucional da sua 

proteção integral, com absoluta prioridade em assegurar seus direitos fundamentais 

(arts. 227, da CF/1988, 4º do ECA). 5. Independente do grau da reprovabilidade 

da conduta do menor, o Ordenamento Jurídico veda a divulgação de imagem de 

adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional, de modo a preservar a 

sensível e peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.

6. Recurso especial provido (REsp n. 1.442.083/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 21.09.2017, DJe 02.10.2017 - grifou-se).

No supramencionado precedente, a ilustre relatora registrou que

(...) a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal 

de Justiça efetivamente prestigiam o princípio da proteção integral da criança e 

adolescente, previsto nos artigos 143 e 247 do ECA.

A Terceira Turma do STJ reconheceu a caracterização automática do abuso do 

direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor 

morto, atribuindo-lhe autoria de ato infracional (AgRg no REsp 1.354.696/PR, DJe 

31.10.2014).

Em sintonia com esse entendimento, a Quarta Turma do STJ reconheceu 

existir ato ilícito decorrente da veiculação em matéria jornalística da imagem 

de adolescente que praticou roubo em casa lotérica (REsp 1.297.660/RS, DJe 

16.10.2015).

O Tribunal de origem, ao afastar a responsabilidade no particular porque 

os recorridos “apenas falaram a verdade sobre a conduta do menor em ato 

infracional”, contrariou o entendimento do STJ sobre a matéria e negou vigência 

ao art. 143, do ECA, razão pela qual deve ser reformado (...).

O dever de indenização, no caso concreto, não decorre apenas da não 

autorização, seja expressa ou tácita, do uso da imagem pelos genitores, mas 

também do fato de ultrapassar os limites do bom senso, tendo em vista que 

crianças, inegavelmente de origem humilde, foram obrigadas a segurar pedras 

pesadas a fi m de “demonstrar” que estariam submetidas a trabalho escravo, 

situação manifestamente aviltante e que desafi a a eticidade da conduta de 

divulgação da imagem alheia à realidade, com fi nalidade escusa e indevida, 

conduta inegavelmente repreensível.
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Em verdade, o objetivo da veiculação não pode ser moralmente reprovável, 

tal como expor, por interesse pessoal ou comercial, situação vexatória, no caso de 

menores, vulneráveis por natureza:

Direito à imagem. Modelo profissional. Utilização sem autorização. Dano 

moral. Cabimento. Prova. Desnecessidade. Quantum. Fixação nesta instância. 

Possibilidade. Embargos providos.

I - O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque direito 

de personalidade; patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual a 

ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia.

II - Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do 

próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da 

prova da existência de prejuízo ou dano, nem a conseqüência do uso, se ofensivo 

ou não.

III - O direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade, 

extrapatrimonial, de caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a 

pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em circunstâncias concernentes 

à sua vida privada.

IV - O valor dos danos morais pode ser fi xado na instância especial, buscando 

dar solução definitiva ao caso e evitando inconvenientes e retardamento na 

entrega da prestação jurisdicional (EREsp 230.268/SP, Rel. Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, julgado em 11.12.2002, DJ 4.8.2003).

É inegável que as crianças não dispõem de pleno discernimento para 

exteriorização de sua vontade, motivo pelo qual é dever-poder dos pais garantir 

a proteção integral de seus interesses, por expressa previsão constitucional no 

art. 229, que prevê o “dever de assistir, criar e educar os fi lhos menores”.

O entendimento das instâncias ordinárias está respaldado em abalizada 

doutrina que, ao tratar dos deveres de criação e assistência ao fi lhos assenta que:

(...) A criação está diretamente ligada ao suprimento das necessidades 

biopsíquicas do menor, o que a atrela à assistência, ou seja, à satisfação das 

necessidades básicas, tais como, cuidados na enfermidade, orientação moral, 

o apoio psicológico, as manifestações de afeto, o vestir, o abrigar, o alimentar, o 

acompanhar física e espiritualmente. (Ana Carolina Brochado Teixeira. Família, 

Guarda e Autoridade Parental, Renovar, 2005, pág. 135 - grifou-se)

(vi) Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento aos recursos especiais.

É o voto.
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Gregory Filipe Martins Dutra - DF040980

Recorrido: Telefônica Brasil S.A

Advogados: Marina Xavier Bruno de Sousa - RJ104204

Igor Bimkowski Rossoni - RS076832

Renata Farias Araújo e outro(s) - SP294166A

Carlos Eduardo Baumann - SP107064

Carlos Alexandre Guimarães Pessoa - SP288595A

Interes.: Tele Sudeste Celular Participações S A

Interes.: Telesp Celular Participações S A

EMENTA

Recurso especial. Direito Empresarial. Ação regressiva. 

Condenação ao pagamento de diferença de ações. Debêntures 

conversíveis em ação preferencial. Aumento de capital social. Cisão 

parcial. Dívidas próprias de natureza societária. Recurso especial 

provido.

1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de ação de 

regresso para ressarcimento de condenação suportada exclusivamente 

por empresa cindidida contra a empresa que absorveu parcela de seu 

patrimônio líquido.

2. Para admissão da ação de regresso não se discute a 

responsabilidade solidária por dívidas, mas tão somente a titularidade 

da obrigação na condição de devedor.
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3. A transmissão das obrigações da empresa cindida é, em regra, 

objeto de livre contratação entre as empresas, desde que satisfeitas as 

condições legais estabelecidas de forma distinta para as obrigações 

cíveis e aquelas de natureza societária, interna corporis.

4. Inexistindo anuência de todos os acionistas, inclusive aqueles 

sem direito a voto (art. 229, § 5º, da LSA) quanto à atribuição de 

proporção societária diferenciada, a obrigação de emissão das ações 

decorrentes de opção de debenturistas é obrigação eminentemente 

societária, a qual somente seria cumprida mediante a emissão de ações 

correspondentes pelas empresas cindendas.

5. In casu, não houve a referida deliberação, de modo que a 

empresa cindenda é devedora da obrigação, que foi convertida 

em perdas e danos e suportada integralmente pela cindida, sendo, 

portanto, devida a recomposição proporcional ao patrimônio líquido 

por ela absorvido.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Presidente), que lavrará 

o acórdão.

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

Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros 

Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro.

Brasília (DF), 12 de setembro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator p/Acórdão

DJe 20.2.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, com fundamento no 
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art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

Cobrança. Reembolso parcial de dívida paga pela Telebrás. Pretensão de 

recebimento de parte da dívida de uma das empresas resultantes de cisão 

parcial da autora. Obrigação assumida antes da cisão. Ausência de prova de 

provisionamento das contingências passivas. Descabimento. Inexistência de 

solidariedade. Recurso não provido.

Autora cindida. Criação de novas empresas de telefonia. Solidariedade 

inexistente. Na cisão parcial, a regra é a solidariedade pelas obrigações assumidas 

antes da cisão.

Exceção constante do documento “Justificação da Administração do 

Telecomunicações Brasileiras S.A - Telebrás para a cisão parcial de seu patrimônio 

e respectiva criação de doze novas sociedades”. Cláusula válida.

Inexistência de prova de provisionamento das contingências passivas. 

Cobrança indevida.

Negado provimento ao recurso de apelação (e-STJ fl . 1.046).

Em suas razões recursais (e-STJ fl s. 1.140-1.160), a recorrente aponta, 

além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 229, § 1º, e 233 da 

Lei n. 6.404/1976, alegando, em síntese, que a empresa resultante de cisão 

parcial responde solidariamente pelas obrigações provenientes de título judicial 

constituído após o ato de cisão, mesmo tendo origem em negócio jurídico 

anterior.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 1.218-1.245), e inadmitido o 

recurso na origem, determinou-se a reautuação do agravo como recurso especial 

para melhor exame da matéria (AREsp n. 970.917/SP).

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: O recurso não merece prosperar.

Consta dos autos que a ora recorrente (Telebras) ajuizou ação de cobrança 

contra Tele Sudeste Celular Participações S.A. (empresa do Grupo Vivo) alegando 

ser a requerida solidariamente responsável pelo adimplemento de parte 

da condenação que lhe foi imposta em outra demanda judicial, na qual se 

reconheceu o direito da autora daquela contenda ao recebimento de diferenças 
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equivalentes a R$ 5.269.112,39 (cinco milhões, duzentos e sessenta e nove mil, 

cento e doze reais e trinta e nove centavos).

A referida condenação, em apertada síntese, origina-se do fato de que: a) 

em 9.7.1990, foi requerida a conversão de 130 (cento e trinta) debêntures em 

ações preferenciais da Telebras pelo preço de emissão estabelecido no aumento 

de capital determinado pela AGE de 7.6.1990, e b) na pendência de solução 

judicial a respeito do aumento de capital deliberado em assembleia, foi requerida 

a conversão dos títulos pelo preço unitário do dia do pedido, resguardando-se o 

direito ao recebimento das diferenças quando da homologação da AGE.

Com a homologação do aumento de capital em 14.4.1998, a ora recorrente 

foi acionada judicialmente e condenada ao pagamento de diferenças equivalentes 

ao valor de 8.142.714 (oito milhões, cento e quarenta e duas mil, setecentas e 

quatorze) de ações preferenciais da Telebras.

A recorrente afirma que até 5 de janeiro de 1998 era a controladora 

(holding) de 28 (vinte e oito) empresas operadoras de telecomunicações no 

país – 27 (vinte e sete) de telefonia fi xa e 1 (uma) de longa distância –, cada uma 

delas com personalidade jurídica própria.

Aduz que o Ministério das Comunicações, com amparo na Lei n. 

9.295/1996, editou a Portaria n. 782, de 15 de dezembro de 1997, autorizando a 

Telebras a constituir 26 (vinte e seis) novas sociedades subsidiárias para assumir 

a exploração do Serviço Móvel Celular, empresas efetivamente constituídas em 

5 de janeiro de 1998 mediante cisão parcial das operadoras de telefonia fi xa.

Defende que, com a cisão parcial das empresas operadoras de telefonia fi xa 

e a constituição das novas sociedades subsidiárias que assumiram a exploração 

do serviço móvel celular, os ativos e passivos relacionados com esse tipo de 

serviço foram repassados às novas exploradoras.

Prossegue relatando que, na assembleia geral extraordinária realizada em 

22 de maio de 1998, os acionistas da Telebras deliberaram pela criação de 12 

(doze) novas sociedades (empresas controladoras) mediante cisão parcial de seu 

patrimônio, para as quais foi vertida a quase totalidade de seu acervo líquido, 

fi gurando entre elas a ora recorrida (Tele Sudeste Celular Participações S.A.).

Salienta que,

(...)

No valor do acervo líquido cindido, dentre outros ativos constantes do Laudo 

de Avaliação, foram incluídas todas as participações acionárias que a Telebrás 
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possuía nas 54 (cinqüenta e quatro) empresas operadoras, as quais foram 

transferidas para as 12 (doze) novas Companhias controladoras, agrupadas por 

região, nas quais o acionista majoritário, detentor da maioria do capital votante, 

passou a ser a União (e-STJ fl . 8).

Também informa que o modelo de reestruturação e desestatização das 

empresas federais de telecomunicações, concebido em consonância com as 

Leis n. 9.295/1996 e 9.472/1997, previa a extinção da Telebras, o que ainda não 

ocorreu apenas em razão da necessidade de alocação de seus empregados nos 

quadros da Anatel.

Sustenta, assim, que por não mais deter a função de controle do Sistema 

Telebras e não mais possuir ativo operacional, sobressai a responsabilidade 

solidária das novas sociedades constituídas de acordo com o estabelecido no 

respectivo instrumento de justifi cação, na proporção da contingência a elas 

alocada.

O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente o 

pedido sob o entendimento de que: a) o parágrafo único do art. 233 da Lei n. 

6.404/1976 permite a determinação de quais obrigações serão assumidas pela 

nova empresa e quais permanecerão sob a responsabilidade da empresa cindida, 

sem o estabelecimento de solidariedade; b) no caso vertente, o laudo de avaliação 

que confere arrimo à cisão empresarial destaca explicitamente que “não foram 

transferidas quaisquer provisões para contingências da Companhia para as 

novas sociedades, em virtude do fato de que inexistiam provisões desta natureza 

originadas na própria companhia” (e-STJ fl . 890); c) não merece guarida a ação 

de regresso pelo pagamento de condenação imposta por obrigação assumida 

antes da cisão parcial e sem a provisão de fundos destinados a esse fi m e d) a 

alegada solidariedade veio assentada em itens da justifi cação posteriormente 

alterados em assembleia.

Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou 

provimento ao recurso de apelação invocando os mesmos fundamentos da 

sentença de primeira instância.

Nos termos do parágrafo 1º do art. 229 da Lei n. 6.404/1976, havendo 

cisão parcial, ou seja, sem extinção da sociedade cindida e versão de apenas 

parte do seu patrimônio, “a sociedade que absorver parcela do patrimônio da 

companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da 

cisão”, sem prejuízo do disposto no art. 233 do mesmo diploma legal.
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Ao tratar dos direitos dos credores na hipótese de cisão empresarial, o art. 

233 da Lei n. 6.404/1976 dispõe:

Ar t. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações 

da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis 

apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou 

com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se 

opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifi que a sociedade 

no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão. 

(grifou-se)

A regra, portanto, é a de que, na cisão parcial, há solidariedade entre a sociedade 

cindida e aquelas que receberam parte do seu patrimônio para as obrigações anteriores 

à data da operação, limitada ao valor do patrimônio vertido, admitindo-se, contudo, 

estipulação diversa no respectivo instrumento, no sentido de determinar sobre quais 

obrigações recairá a solidariedade.

A esse respeito, Fábio Ulhoa Coelho leciona:

(...)

Na cisão, a sucessão deve ser negociada entre as sociedades participantes da 

operação. Desse modo, cada sociedade responde, após a operação, pelas obrigações 

que lhe forem transferidas. Omissos os documentos da cisão total relativamente 

a certa obrigação da cindida, cada uma das sociedades receptoras responde na 

proporção do patrimônio recebido (LSA. art. 229, § 1º). Essas são, contudo, regras 

para a disciplina de eventual regresso. O credor da sociedade parcialmente 

cindida continua podendo demandá-la, a despeito da distribuição de passivo 

negociada na cisão. De fato, para proteger os interesses dos credores cíveis 

da cindida, estabelece a lei a solidariedade entre as sociedades participantes 

da operação. No caso de cisão total, as sociedades para as quais os bens da 

cindida foram vertidos são solidárias, pelas obrigações da pessoa jurídica extinta 

(LSA, art. 233, caput). Na parcial, a sociedade cindida e aquela para a qual verteu 

bens respondem solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. A 

estipulação, nos instrumentos de cisão, de que a sociedade para a qual houve versão 

patrimonial não responde senão pelas obrigações expressamente transferidas não é 

efi caz contra o credor da cindida que, nos 90 dias seguintes à publicação dos atos 

de cisão opuser-se à ressalva da solidariedade (LSA, art. 233, caput e parágrafo 
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único). (Curso de direito comercial, v. 2: direito de empresa - 16. ed., São Paulo: 

Saraiva, 2012, pág. 520)

A propósito desse tema, vale também conferir os seguintes julgados do 

Superior Tribunal de Justiça:

Recurso especial. Direito Empresarial e Processual Civil. Embargos de terceiro. 

Penhora de bens para garantia da ação de execução. Cisão parcial da empresa 

devedora. Aplicação subsidiária da Lei das Sociedades Anônimas. Solidariedade 

passiva entre a empresa cindida e a resultante da cisão.

(...)

3. Possibilidade de ser excepcionada a regra da solidariedade passiva entre 

as empresas na cisão parcial mediante a estipulação de cláusula expressa no 

protocolo de cisão acerca das responsabilidades sociais da empresa cindida e da 

resultante da cisão.

4. Nessa hipótese, pode haver o repasse às sociedades que absorveram o 

patrimônio da cindida apenas das obrigações que lhes forem expressamente 

transferidas, afastando a solidariedade passiva relativamente às obrigações 

anteriores à cisão.

5. Necessidade, porém, de cláusula expressa no pacto de cisão na forma do art. 

233, e seu parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976.

6. Não reconhecimento, no caso dos autos, pelas instâncias de origem da 

existência de cláusula de exclusão da solidariedade passiva no pacto de cisão. 

Súmulas 05 e 07 do STJ.

7. Precedente específi co desta Corte.

8. Recurso especial desprovido. (REsp 1.396.716/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015).

Ação civil civil pública. Participação financeira em empresa de telefonia. 

Emissão de ações Telebrás/Telemat. Escolha arbitrária. Alegação de prejuízo aos 

compradores. Legitimidade do Ministério Público e da Brasil Telecom. Prejuízos 

que, se existentes, decorreram da fl uidez do mercado de valores mobiliários. 

Improcedência do pedido.

(...)

3. Excepciona-se a regra da solidariedade na cisão parcial de sociedade 

anônima, em havendo estipulação em sentido contrário no protocolo de cisão 

acerca das responsabilidades sociais, podendo, nessa hipótese, haver repasse às 

sociedades que absorveram o patrimônio da cindida, apenas das obrigações que 

lhes forem expressamente transferidas, circunstância que afasta a solidariedade 

relativamente às obrigações anteriores à cisão.
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4. No caso de haver, no protocolo de cisão, estipulação restritiva da 

solidariedade entre a cindida e as incorporadoras, deve-se garantir aos credores 

da companhia a oposição de impugnação, se exercido tal direito no prazo de 90 

(noventa) dias, mediante notifi cação à sociedade devedora (§ único do art. 233).

5. Porém, relativamente a credores com títulos estabelecidos depois da 

cisão parcial, mas relativos a negócios jurídicos anteriores à operação, descabe 

a aplicação do § único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976, que excepciona a 

solidariedade entre a cindida e as companhias que absorveram o patrimônio.

6. Consequentemente, considerando que os alegados créditos ora tratados na 

demanda ainda não existiam por ocasião da cisão, mas originados de obrigações 

anteriores, há de ser rejeitada a tese de ilegitimidade da Brasil Telecom S/A para 

responder por obrigações decorrentes de contratos celebrados pela Telemat.

7. O alegado prejuízo experimentado pelos compradores de linhas telefônicas - 

não demonstrado nos autos -, que receberam ações da Telemat, no lugar de ações 

da Telebrás, decorreu de fl utuações naturais do mercado de capitais, devendo ser 

julgado improcedente o pedido deduzido na ação civil pública.

8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 753.159/MT, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.4.2011, DJe 29.4.2011).

Nesse último precedente citado, sobretudo em razão de ser conferido o 

direito de opor-se a eventual estipulação restritiva da solidariedade somente a 

quem ostenta a posição de credor da companhia cindida, característica sem a 

qual faltará legitimidade e interesse para a oposição a que se refere o parágrafo 

único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976, entendeu o órgão colegiado que,

(...) relativamente a credores com títulos estabelecidos depois da cisão 

parcial da empresa, mas relativos a negócios jurídicos anteriores à operação, 

descabe a aplicação do § único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976, que excepciona 

a solidariedade entre a cindida e as companhias que absorveram o patrimônio.

No mesmo sentido:

Processo Civil. Recurso especial. Acidente automobilístico. Ação de indenização. 

Cisão parcial da companhia-ré. Requerimento de citação da sucessora. Apuração 

da responsabilidade. Decisão que se confunde com o mérito. Acórdão que exclui 

a empresa que adquiriu o patrimônio cindido. Equívoco. Reforma.

1. Na cisão parcial, a companhia que adquire o patrimônio da cindida sucede-a, 

por disposição de lei, nos direitos e obrigações. Essa sucessão se dá quanto aos 

direitos e obrigações mencionados no ato da cisão, em caso de cisão parcial, ou 

na proporção dos patrimônios transferidos mesmo sobre atos não relacionados, 

na hipótese de cisão com extinção.
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2. Apurar se a hipótese é de cisão parcial ou cisão com extinção, bem como 

verifi car se a obrigação pleiteada no processo está incluída no bojo do patrimônio 

transferido, é matéria de mérito que deve ser apreciada pelo juízo no momento 

da prolação da sentença.

3. O STJ vem se posicionando no sentido de considerar insubsistente a cláusula 

de exclusão de solidariedade aposta no instrumento de cisão, nos termos do art. 

233, § 1º, da Lei das S/A, quanto a credores cujo título não tiver sido constituído 

até o ato de cisão, independentemente de se referir a obrigações anteriores.

4. A sucessão disposta na Lei das Sociedades Anônimas quanto às obrigações 

relacionadas ao patrimônio transferido comporta-se, quanto ao processo, da 

mesma forma que a alienação do objeto litigioso, de modo que não se pode opor 

à inclusão da sucessora no pólo passivo o princípio da estabilidade da demanda.

5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.294.960/RJ, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.4.2012, DJe 26.4.2012).

Comercial. Recurso especial. Cisão parcial. Crédito anterior à operação 

reconhecido posteriormente. Art. 233, parágrafo único da Lei n. 6.404/1976. 

Transferência de encargos. Inefi cácia em relação a credor que, à época, não podia 

se opor.

1. O patrimônio social constitui, via de regra, a garantia dos credores da pessoa 

jurídica. Com a cisão, ocorre transferência da totalidade ou de uma parcela 

do patrimônio da sociedade cindida para outras sociedades, fato que reduz a 

garantia dos credores da sociedade original.

2. No caso de cisão total, as sociedades assim originadas respondem, em 

solidariedade, pelas obrigações da companhia que se extingue (artigo 233).

3. Tratando-se de cisão parcial, via de regra, também prevalece a solidariedade, 

a menos que no ato de reestruturação societária exista disposição em sentido 

contrário. Neste caso, tendo sido afastada a solidariedade entre a sociedade 

cindida e as sociedades que vierem a absorver parcela do patrimônio cindido, 

os credores anteriores à cisão podem se opor à estipulação de ausência de 

solidariedade com relação a seus créditos, mediante o envio de notifi cação à 

sociedade no prazo de 90 dias a contar da publicação dos atos da cisão.

4. Em relação aos credores com títulos constituídos após a cisão, mas 

referentes a negócios jurídicos anteriores, não se aplica a estipulação qua afasta a 

solidariedade, já que, à época da cisão, ainda não detinham a qualidade de credor 

e, portanto, não podiam se opor à estipulação. Somente esta interpretação do art. 

233, parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976 garante tratamento igualitário entre 

todos os credores da sociedade cindida.

5. Recurso especial improvido. (REsp 716.132/RS, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 2.8.2005, DJ 19.9.2005).
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Na hipótese, entretanto, não se discute a aplicação de estipulação restritiva da 

solidariedade contra o credor – que optou por ajuizar a demanda contra a sociedade 

cindida (Telebras) e já teve a sua pretensão satisfeita –, mas a viabilidade da ação de 

regresso contra a nova sociedade constituída, proporcionalmente à contingência que 

lhe foi alocada (2,42% do acervo líquido), sendo, pois, perfeitamente válida eventual 

cláusula de afastamento da solidariedade.

O cerne da questão, na espécie, não diz respeito à relação jurídica existente 

entre credor e as empresas resultantes do ato de cisão, mas à relação destas no 

tocante ao exercício de eventual direito de regresso.

Sob tal premissa, verifi cou o magistrado de piso, após detida análise da 

prova documental, que os termos da justifi cação, afastando a responsabilidade 

solidária, imputava exclusivamente à sociedade cindida (Telebras) o dever 

de arcar com as obrigações de qualquer natureza, ressalvada a existência de 

contingenciamento prévio para as novas sociedade constituídas.

Confi ra-se, a propósito, o seguinte excerto da sentença de primeiro grau de 

jurisdição:

(...)

No caso em tela, a Autora busca sustentar a sua pretensão com base no 

item 6.1 da justificação da cisão (fls. 72), onde consta a previsão de que as 

obrigações de qualquer natureza, oriundas de até a data da cisão seriam de sua 

responsabilidade, ao menos que houvesse provisão expressa nos documentos 

que instruem o laudo de avaliação, o que geraria responsabilidade às novas 

empresas.

Analisando, entretanto, o documento de fl s. 85, é de se concluir que a empresa 

responsável pela elaboração do laudo de avaliação que deu sustentação à cisão 

destaca explicitamente que com relação ao referido item 6.1 da Justifi cação: “não 

foram transferidas quaisquer provisões para contingências da Companhia 

para as novas sociedades, em virtude do fato de que inexistiam provisões desta 

natureza originadas na própria companhia.” (Grifos nossos)

Destarte, a pretensão de buscar por meio desta ação o regresso pelo 

pagamento da condenação imposta por uma obrigação assumida antes da 

ocorrência da cisão e sem a provisão de fundos para tanto, não merece acolhida.

Ademais, a solidariedade das obrigações da Ré para com a Autora deve ser 

afastada uma vez que a Autora fundamenta seu pedido em itens da Justifi cação 

(6.2 e 6.3), que foram alterados quando da 76ª Assembléia Geral Extraordinária e 

tomaram a seguinte redação (fl s. 48/49):
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6.2. A partir da aprovação da cisão pela Assembléia Geral Extraordinária 

a que se refere o item 7.6 abaixo, caberão respectivamente a cada uma 

das doze novas sociedades, na forma do disposto no artigo 229, § 1º, da 

Lei n. 6.404/1976, todos os direitos e obrigações referentes a cada uma 

das parcelas de patrimônio a elas vertidas, cabendo à TELEBRÁS todos os 

direitos e obrigações referentes à parcela remanescente do patrimônio, 

sem solidariedade entre a TELEBRÁS e cada uma das novas sociedades 

nem solidariedade destas últimas entre si.

6.3. Se, em virtude da solidariedade legal perante terceiros, a Telebrás ou 

qualquer das sociedades criadas em decorrência da cisão parcial da Telebrás 

for demandada a liquidar obrigação que tiver fi cado sob a responsabilidade 

da Telebrás ou de outra sociedade também criada em decorrência da cisão, 

a demandada terá o direito de exigir que a sociedade responsável pela 

liquidação daquela obrigação disponha de recursos necessários à sua 

liquidação.

É de se notar, portanto, que, por qualquer ângulo de análise, não há 

responsabilidade da Ré em arcar com a condenação judicial suportada pela 

Autora ante uma obrigação assumida antes da cisão e muito menos a sua 

solidariedade obrigacional por fato ocorrido antes da efetivação da cisão, já que 

o dever de converter as debêntures da empresa Liberal iniciou-se em 18 de abril 

de 1991, o descumprimento da conversão ocorreu em 14 de abril de 1998 e a 

aprovação da cisão somente se aperfeiçoou em 22 de maio de 1998.

Patente, pois, a improcedência ao pedido (e-STJ fl s. 890-891 - destaques no 

original).

Sob a mesma perspectiva, ressaltou a Corte local:

(...) No caso presente, o que se verifica é que as obrigações objeto deste 

feito foram constituídas antes da aprovação da cisão parcial, o que somente 

ocorreu em 22 de maio de 1998. A ação judicial referente ao cumprimento dessa 

obrigação foi proposta em agosto de 1999.

Repita-se: a obrigação foi constituída antes da aprovação da cisão parcial da 

Telebrás, pouco importando, para fi ns ressarcitórios, que essa obrigação tenha 

sido declarada em momento posterior.

Aplicando-se as disposições contratuais e legais acima mencionadas, verifi ca-

se que o item 6.1 da Justifi cação estipula que todas as obrigações de qualquer 

natureza serão de responsabilidade exclusiva de Telebrás, o que, por si só, justifi ca 

a rejeição da pretensão inicial.

Além disso, a exceção contida nesse mesmo item estipula responsabilidade 

solidária entre a Telebrás e as empresas que se originaram dessa cisão, caso 

as contingências passivas tenham sido expressamente provisionadas. No caso 
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presente, não houve provisão dessa contingência. A mera anotação da existência 

de debêntures em lançamento contábil é insuficiente para caracterização do 

provisionamento expresso. Provisionamento não houve. Também não houve 

insurgência por parte do credor.

Por seu turno, o § 1º do art. 229, da Lei n. 6.404/75 estipula a responsabilidade 

incidente sobre direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. Como já dito, 

não houve provisionamento. No caso presente, há a incidência do parágrafo único 

do art. 233, da mesma lei, assumindo a ré apenas as obrigações que lhe foram 

transferidas.

Em síntese: a pretensão inicial não encontra justifi cativa na lei ou no contrato, 

de forma que a pretensão recursal deve ser rejeitada (e-STJ fl s. 1.050-1.051 - 

grifou-se).

Cabe aqui anotar que as posteriores alterações de conteúdo de alguns dos 

itens do termo de justifi cação, ao contrário do sustentado pelo magistrado de 

primeira instância, em nada modifi cam a solução da presente controvérsia, pois 

dizem respeito à parcela remanescente do patrimônio em poder da sociedade 

cindida.

Também não passou despercebido o fato de que, à época da cisão, ainda 

não havia sequer sido ajuizada a ação que deu origem ao débito objeto do 

pedido de regresso que ora é formulado, o que torna impossível, segundo a 

recorrente, que houvesse previsão dos valores em litígio nos documentos anexos 

ao laudo de avaliação.

No entanto, prevendo a legislação correlata que o “ato de cisão parcial 

poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da 

companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem 

transferidas”, bem como que, no caso vertente, houve expressa negociação nesse 

sentido, de modo a afastar a aplicação da regra geral, impõe-se averiguar a 

viabilidade da ação de regresso, que não se confunde, repita-se, com a existência 

de solidariedade perante credores com créditos constituídos após a cisão, de 

acordo com as disposições constantes do instrumento de justifi cação, que assim 

dispôs:

6.1. Para todos os fi ns e efeitos, as obrigações de qualquer natureza, inclusive 

mas sem limitação, de natureza trabalhista, previdenciária, civil, tributária, 

ambiental e comercial, referentes a atos praticados ou fatos geradores 

ocorridos até a data da aprovação da cisão parcial, inclusive, permanecerão 

de responsabilidade exclusiva da TELEBRÁS, com exceção das contingências 

passivas cujas provisões tenham sido expressamente consignadas nos documentos 
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anexos ao laudo de avaliação relativos a cada nova sociedade, hipótese em que, 

caso incorridas, as perdas respectivas serão suportadas pelas Telebrás e pela nova 

sociedade em questão, na proporção da contingência a elas alocada (e-STJ fl . 128 

- grifou-se).

Verifi ca-se, pois, que, no termo de justifi cação, a recorrente assumiu a 

responsabilidade exclusiva pelas obrigações passivas de qualquer natureza 

referentes a atos praticados ou fatos geradores ocorridos até a data da aprovação 

da cisão parcial, ressalvadas aquelas cujas provisões tivessem sido expressamente 

consignadas nos documentos anexos ao laudo de avaliação.

A viabilidade da ação de regresso, em tais circunstâncias, dependeria 

da comprovação inequívoca de provisões expressamente consignadas nos 

documentos anexos ao laudo de avaliação, o que não ocorreu, conforme atesta a 

empresa de auditoria responsável pela elaboração do referido laudo:

(...)

Esclarecemos, outrossim, tendo em vista o disposto no item 6.1 da Justifi cação 

acima referida, que não foram transferidas quaisquer provisões para contingências 

da Companhia para as novas sociedades, em virtude do fato de que inexistiam 

provisões desta natureza originadas na própria Companhia (e-STJ fl . 154 - grifou-

se).

Entende-se, ademais, em consonância com a compreensão exarada no 

acórdão recorrido, que a simples anotação da existência de debêntures em 

lançamento contábil não se mostra sufi ciente aos fi ns aqui propostos, sem 

que haja a respectiva provisão de recursos destinados à cobertura de possíveis 

encargos decorrentes desses títulos.

No tocante à alegação de que a referida provisão consta expressamente do 

laudo de avaliação, na conta intitulada “Outros Recursos Capitalizáveis Conv. 

Debêntures Impugnadas”, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7/

STJ, que impede o reexame do contexto fático-probatório dos autos em recurso 

especial.

Quanto ao dissídio sustentado, o recurso também não pode ser conhecido 

em razão da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, haja 

vista que os precedentes indicados como paradigmas tratam da solidariedade 

perante credores com créditos constituídos após a cisão empresarial, matéria 

que não guarda semelhança com o tema ora debatido – viabilidade da ação de 

regresso contra a nova sociedade constituída.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VENCEDOR

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

interposto por Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras fundamentado nas 

alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se apontou a violação dos arts. 

229 e 233 da Lei n. 6.404/1976.

Em preciso voto, o Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao analisar a 

viabilidade de propositura da ação de regresso pela Telebras contra a Telefônica 

Brasil S.A., sublinhou a desvinculação da pretensão com a tese jurídica de 

responsabilidade solidária estabelecida nos termos do art. 233 da Lei n. 

6.404/1976 - Lei de Sociedades Anônimas. De fato, uma vez que a demanda 

regressiva destina-se a buscar, entre os codevedores ou contra o sujeito passivo da 

obrigação, a reparação da dívida assumida exclusivamente por um responsável, o 

que se debate nestes autos é a própria titularidade passiva da obrigação.

Nesse ponto, como bem advertiu o Relator Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, a questão posta em debate não se confunde com aquela tradicionalmente 

travada no âmbito das ações de complementação de ações decorrentes da 

subscrição de ações correspondentes aos contratos de participação fi nanceira, 

comuns no âmbito do sistema de telefonia. Isso porque, naquelas hipóteses, o 

debate fi cou restrito à aferição da legitimidade passiva das empresas sucessoras 

fundamentada justamente na previsão do art. 233 da LSA, passando ao largo 

do debate acerca da titularidade da dívida. Assim, a legitimidade passiva fi cou 

reconhecida tão somente em decorrência da compreensão de que a ressalva 

contratual à responsabilidade solidária não poderia ser oposta ao credor cujo 

crédito somente seria constituído após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória proferida no bojo daquelas demandas e, por essa razão - 

inexistência de crédito constituído -, não seria exigível a oposição do credor à 

cláusula de exclusão de responsabilidade.

Vale rememorar que, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 

n. 1.322.624-SC, julgado mediante a sistemática dos recursos repetitivos pela 

Segunda Seção, o então Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, assim 

concluiu seu voto:
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Logo, a limitação de responsabilidade constante no ato de cisão não abrange 

este crédito.

Observe-se que essa conclusão é extraída sem necessidade de exegese das 

cláusulas do instrumento de cisão societária, pois basta considerar o fato notório de 

que o crédito da complementação de ações não estava constituído na data da cisão.

Assim, rejeita-se a alegação de legitimidade passiva exclusiva da Telebrás.

Por essa via, tratando-se a hipótese dos autos de debate jurídico novo no 

âmbito desta Corte Superior, importa se defi nir os limites da liberdade negocial 

na transferência de obrigações societárias na cisão parcial de empresas, a fi m 

de se estabelecer quais obrigação foram efetivamente objeto de negociação 

no caso concreto. Isso porque a cisão envolve duas classes de obrigações, a 

saber, as decorrentes do vínculo societário que agrega os acionistas, obrigações 

tipicamente societárias, e aquelas advindas da apuração do patrimônio líquido da 

sociedade cindida, obrigações cíveis lato sensu, cujo tratamento legal dispensado 

não parece único.

Nos termos do art. 229, § 1º, da LSA, verifi ca-se que haverá indiscutível 

sucessão de direitos e obrigações relacionados no protocolo de cisão. Com efeito, 

da cisão decorrerá o aumento de capital da empresa destinatária, que absorverá 

a parcela do patrimônio líquido cindido a título de integralização das ações 

subscritas em benefício dos sócios da empresa cindida. Assim, há um completo 

entreleçamento do quadro societário das empresas em negociação.

A propósito, lembra Modesto Carvalhosa que é esse entrelaçamento de 

quadro societário a característica essencial do instituto da cisão, incorporado 

pelo ordenamento jurídico, pela primeira vez, na atual Lei de Sociedades 

Anônimas. Segundo sua lição (Comentários à Lei de Sociedade Anônimas. v. 

4, t. I, 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 324-325 - sem destaques no 

original):

No diploma de 1940 não constava nenhum dispositivo sobre o negócio de 

cisão, restringindo-se o art. 152 às matérias de fusão e de incorporação. Não 

obstante o negócio de cisão, dentro do princípio fundamental do direito privado, 

de que é permitido contratar sempre que a lei não o proíba, já vinha sendo 

incipientemente praticado sob diversas modalidades e formas. Apesar disso, não 

chegavam tais práticas a confi gurar efetivamente a cisão. [...] Faltava, com efeito, a 

tais negócios de entrelaçamento de patrimônios sociais o elemento fundamental, 

qual seja, a atribuição direta aos acionistas da sociedade desmembrada de ações 

ou quotas da sociedade existente ou nova, receptora de parcela do patrimônio da 

cindida.
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Assim, a atribuição de participação societária na empresa receptora aos 

sócios da empresa cindida, na medida em que confi gura elemento essencial do 

instituto jurídico, não pode ser afastada por mera disposição contratual, sob pena 

de absoluto desvirtuamento do instituto jurídico. Não é por outra razão que a 

liberdade contratual para alteração da proporcionalidade entre as novas ações 

subscritas no ato de incorporação do patrimônio cindido e as correspondentes 

ações da empresa cindida, por expressa disposição legal, demanda a anuência 

de todos os sócios, inclusive daqueles sem direito a voto, conforme dispõe o art. 

229, § 5º, da LSA:

§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida 

serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das 

que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos 

os titulares, inclusive das ações sem direito a voto.

Por sua vez, as demais obrigações titularizadas pela sociedade, na condição 

de sujeito passivo perante terceiros, e estranhas à relação estabelecida entre 

a companhia e seus acionistas, confi guram mero elemento de apuração do 

valor da parcela patrimonial da sociedade cindida. Trata-se, portanto, da mera 

quantifi cação e especifi cação do objeto transferido na cisão, elemento sem 

dúvida relevante inclusive para a verifi cação da proporcionalidade de ações a 

serem subscritas em favor dos sócios.

Quanto à parcela patrimonial, o tratamento legal é tão distinto a ponto 

de nem sequer se exigir a participação (votação) dos sócios sem direito a voto. 

Isso porque a cisão será deliberada pela Assembleia-Geral, ainda que reunida 

extraordinariamente e mediante quorum qualifi cado, na esteira do que defi nem 

os arts. 121 e 136, IX, da Lei n. 6.404/1976:

Art. 121. A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei 

e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto 

da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 

desenvolvimento.

Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no 

mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo 

estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa 

ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:

.............................................................................................................................................................

IX - cisão da companhia;
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É ainda esclarecedor ter-se em consideração que a aprovação da cisão pela 

Assembleia-Geral - na qual votam, salvo disposição diversa em estatuto social, 

os acionistas ordinários - além de não exigir a unanimidade, deixa de resguardar 

o direito de recesso ao sócio dissidente. A propósito do tema, enfatiza José 

Edwaldo Tavares Borba que a previsão de um direito de recesso específi co no 

§ 4º do art. 223 da LSA, o qual somente será exercido se a sociedade sucessora 

não promover a abertura de seu capital no prazo legal de 120 dias, é prerrogativa 

do acionista em virtude da mora da empresa sucessora, e não proteção ao 

minoritário (BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª ed. rev e 

atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 504-505).

Por essa via, pode-se inferir que a alteração patrimonial da sociedade 

decorrente da cisão não é percebida pelo legislador no mesmo patamar das 

obrigações originárias do vínculo societário que arregimenta os sócios.

Com efeito, o ponto sensível no que tange à questão patrimonial é a 

proteção do credor da sociedade, estranho ao quadro societário e às relações 

interna corporis.

Esse credor, evidentemente distante da esfera decisória, tem interesse 

legítimo no acompanhamento da evolução do patrimônio social, porquanto 

titular de crédito assegurado por aquele mesmo patrimônio. Outrossim, 

como bem ressalta Modesto Carvalhosa (Comentários à Lei de Sociedade 

Anônimas. v. 4, t. I, 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 339), a 

transferência patrimonial da parcela descrita no protocolo de cisão se dá a título 

universal, ou seja, há “transmissão conjunta de ativos e passivos” relacionados 

aos bens considerados no referido protocolo de cisão, instaurando-se, de regra, o 

regime de solidariedade.

Diante de todas as considerações até aqui tecidas, deve-se concluir que 

o tratamento legal dispensado aos credores societários não se confunde com a 

proteção legal atribuída aos credores cíveis da sociedade parcialmente cindida. 

Enquanto para estes é imprescindível a verifi cação do protocolo de cisão e da 

relação patrimonial envolvida, a fi m de se extrair a extensão do patrimônio 

transferido, naquele impõe-se tão somente a manutenção da proporção das 

ações ou a existência de deliberação social específi ca e unânime em sentido 

diverso.

No caso dos autos, tem-se o debate acerca da titularidade da obrigação 

acertada em ação prévia e autônoma direcionada exclusivamente contra a 

Telebras. A pretensão veiculada destinava-se à obtenção de indenização devida 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (250): 409-547, Abril/Junho 2018 503

em virtude de danos resultantes de diferença na quantidade de ações subscritas 

em razão do exercício de conversão de debêntures correspondentes. Isso porque 

as debêntures foram convertidas em ações por meio de aplicação de base de 

conversão - relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das 

ações (art. 57, I, parte fi nal, da Lei n. 6.404/1976) - inferior à devida.

Nesse diapasão, tem-se que a natureza da obrigação debatida era 

inquestionavelmente de direito societário, porquanto se refere ao quantitativo 

de ações correspondentes àquele debenturista a partir da opção por converter 

suas debêntures em proporção inferior àquela posteriormente reconhecida na 

sentença.

Esse descompasso entre sua participação no capital social e as ações 

efetivamente atribuídas a si, que foi inaugurado no momento do exercício da 

opção de conversão, prolongou-se para além do momento da cisão, refl etindo-

se na proporção de ações percebidas pelo debenturista na empresa sucessora. E 

aqui exsurge o liame obrigacional das empresas sucessoras à Telebras, fulcrado 

no alcance do benefício decorrente da desproporção acionária, que tem refl exos 

diretos na dispersão acionária e no patrimônio transferido às empresas receptoras 

da parcela cindida.

Não se pode perder de vista que tanto a subscrição de ações quanto a 

emissão de debêntures são, grosso modo, forma de captação, no mercado, de 

recursos para as empresas. A conversão das debêntures em ação, nesse contexto, 

tem o condão de transformar o ingresso fi nanceiro temporário das debêntures, 

visto que sujeitas a vencimento e resgate contra a companhia, em ingresso 

defi nitivo, incorporando-o ao capital social da empresa. Assim, se, na origem, 

as ações efetivamente emitidas e subscritas em favor daquele credor societário 

não refl etiram a exata proporção de sua contribuição no incremento do capital 

social, essa desproporção foi perpetuada no momento da subscrição das ações 

correspondentes na empresa sucessora, a qual, por sua vez foi incorporada, 

mantendo-se novamente a desproporção originária no quadro societário da 

recorrida.

Daí pela sucessiva extensão ou “transferência” do benefício auferido aos 

demais sócios e sociedades envolvidos, em contraposição ao prejuízo suportado 

individualmente pelo acionista em questão, é devido o reconhecimento de 

que as empresas sucessoras devem suportar a indenização na exata proporção 

da participação do benefício, igualmente auferido. Por via de consequência, 

observando-se a proporção do patrimônio cindido recebido pela recorrida, é 

devida a ação de regresso para ressarcimento proporcional à recorrente.
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Com essas considerações, com as mais respeitosas vênias da divergência, 

conheço do recurso especial para dar-lhe provimento, a fi m de julgar procedente 

a pretensão de ressarcimento relativo a 2,42% da condenação judicial suportada 

exclusivamente pela recorrente.

Em razão da inversão da sucumbência, fi xo os honorários sucumbenciais 

à razão de 10% do valor a ser ressarcido, devendo a recorrida suportar ainda as 

custas processuais. 

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Eminentes colegas, pedi vista 

dos autos para analisar com mais cuidado a polêmica acerca da aplicação da 

norma do art. 233 da Lei n. 6.404/1976 ao caso dos autos.

Relembre-se que a controvérsia tem origem no descumprimento, pela 

Telebras S/A, da obrigação de saldar diferença acionária em favor de um titular 

de debêntures conversíveis em ações.

Embora o pedido de conversão em ações tenha sido apresentado em 1990, 

houve pendência judicial a respeito do aumento de capital então deliberado.

Ante essa pendência judicial, optou-se por converter as debêntures em 

ações com base no preço unitário do dia do pedido, resguardando-se o direito a 

eventuais diferenças após resolvido o litígio sobre o aumento de capital.

O litígio se prolongou, de modo que somente em 14.04.1998 o aumento 

de capital foi, enfi m, homologado.

A Telebras S/A, porém, mesmo depois da homologação, não emitiu a 

diferença de ações a que estava obrigada.

Em 22.05.1998, a cisão parcial da Telebras S/A foi aprovada, tendo-se 

fracionado seu patrimônio líquido em 12 novas companhias, remanescendo na 

Telebras S/A apenas 1,09% do total.

No ano seguinte, em 20.08.1999, o debenturista Bank of América S.A. - 

corretora de câmbio e valores mobiliários ajuizou demanda contra a Telebras S/A, 

pretendendo a condenação dessa companhia ao pagamento do valor equivalente 

às ações não emitidas, pela cotação da bolsa de valores do dia 14.04.1998.

O pedido foi julgado procedente, tendo a demanda transitado em julgado 

em 23.06.2005.
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A Telebras S/A, então, cumpriu o julgado, pagando R$ 5.269.112,39 ao 

debenturista.

Em seguida (12.06.2006), ajuizou ação de regresso contra a Tele Sudeste 

Celular Participações S/A, pleiteando o ressarcimento proporcional da obrigação, 

correspondente ao patrimônio líquido transferido a esse companhia (2,42%).

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que 

o protocolo de cisão não teria contemplado provisão para o cumprimento dessa 

obrigação. A sentença foi mantida pelo Tribunal a quo.

Daí a interposição do presente recurso especial, em que a Telebras S/A 

alegou violação dos arts. 229, § 1º, e 233 da Lei n. 6.404/1976, sob o argumento 

de que a obrigação somente veio a ser constituída por sentença judicial após a 

data da cisão, não sendo possível, portanto, excepcionar a solidariedade entre as 

empresas oriundas da cisão parcial.

Na sessão de julgamento de 09.03.2017, o eminente Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva proferiu voto no sentido do desprovimento do recurso, sob o 

fundamento de que a regra geral da solidariedade havia sido excepcionada 

no protocolo de cisão (cf. art. 233 da Lei n. 6.404/1976), não tendo havido 

comprovação de provisionamento específi co para o pagamento da obrigação sub 

examine pelas empresas cindendas.

Transcreve-se, a propósito, o aludido art. 233, litteris:

Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que 

absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as 

que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas 

obrigações da primeira anteriores à cisão.

Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis 

apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si 

ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se 

opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifi que a sociedade no 

prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.

Posteriormente, na sessão de 18.05.2017, o Min. Marco Aurélio 

Bellizze abriu divergência, ao votar pelo provimento do recurso especial, sob 

o fundamento de que a lei teria dado uma proteção especial aos credores 

societários, de modo que a exclusão da solidariedade somente seria aplicável aos 

credores cíveis da sociedade parcialmente cindida.
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Em seu voto divergente, S. Exa. fez menção, dentre outros, ao art. 229, § 5º, 

da Lei n. 6.404/1976, dispositivo legal que prevê a necessidade de deliberação 

unânime entre os acionistas para se estabelecer eventual desproporção entre as 

ações a serem integralizadas na companhia cindenda.

Confi ra-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal:

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do 

seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fi m ou já 

existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu 

patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela 

do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações 

relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que 

absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na 

proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não 

relacionados.

§ 2º Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a 

operação será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de 

justifi cação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 

224; a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do 

patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da 

nova companhia.

§ 3º A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente 

obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).

§ 4º Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá 

aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu 

patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na 

cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da 

companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.

§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida 

serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das 

que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os 

titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei n. 9.457, de 

1997, sem grifos no original)

Nessa linha de intelecção, vale mencionar também o art. 231 da Lei das 

S/A, que estabelece uma proteção específi ca aos debenturistas.

Confi ra-se:
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Art. 231. A incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de debêntures 

em circulação dependerá da prévia aprovação dos debenturistas, reunidos em 

assembléia especialmente convocada com esse fi m.

§ 1º Será dispensada a aprovação pela assembléia se for assegurado aos 

debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 6 (seis) meses a 

contar da data da publicação das atas das assembléias relativas à operação, o 

resgate das debêntures de que forem titulares.

§ 2º No caso do § 1º, a sociedade cindida e as sociedades que absorverem 

parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelo resgate das 

debêntures.

Cotejando-se as normas legais aludidas, percebe-se que, realmente, a lei 

societária não conferiu o mesmo tratamento jurídico aos credores cíveis e aos 

credores societários, como bem entendeu o Min. Marco Aurélio Bellizze.

Efetivamente, a modalidade de obrigação contraída no âmbito interno da 

companhia exige um tratamento jurídico diferenciado.

Nas obrigações cíveis, obrigações de dar quantia certa, em sua maioria, 

a prestação pode ser realizada, em tese, por quaisquer das companhias, seja a 

cindida, sejam as cindendas.

Já no que diz respeito às obrigações societárias, essa afi rmativa nem sempre 

é verdadeira.

No caso da obrigação sub examine, de emitir ações em favor de 

um debenturista, a obrigação somente pode ser cumprida, na forma como 

contratada, se cada uma das companhias resultantes da cisão emitirem a sua 

parcela de ações.

Efetivamente, como a emissão de ações é ato interna corporis, não seria 

possível obrigar uma companhia a emitir ações de outra.

No caso dos autos, por exemplo, o debenturista tinha direito a um certo 

número de ações da Telebras S/A, porém, como efeito da cisão, cada ação dessa 

companhia passou a corresponder a um certo número de ações nas companhias 

cindendas.

Assim, para se cumprir a obrigação, na forma como contratada, seria 

necessário que a Telebras S/A emitisse a sua parcela de ações (1,09%), e que 

as companhias resultantes da cisão também o fi zessem, sendo que, no caso da 

companhia ora recorrida, a parcela que lhe toca equivale a 2,42% do total de 

ações devidas.
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Nesse ponto, a controvérsia se assemelha àquela nascida dos contratos de 

participação fi nanceira, especifi camente nos casos em que os usuários foram 

retribuídos com ações da Telebras S/A, questão que se encontra afetada ao rito 

dos recursos repetitivos (Tema 910/STJ).

Observe-se, a propósito, o seguinte trecho do parecer da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, juntado aos autos do recurso representativo daquele 

Tema, litteris:

Considerando, porém, as reestruturações societárias posteriores à cisão, 

ocorrida em maio de 1998, os assinantes dos programas PCT e PEX, na região de 

abrangência da TELERJ, na condição de subscritores de ações da Telebrás, entre 

1975 e 1995, deteriam atualmente posições acionárias nas companhias a seguir:

1) Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP;

2) Brasil Telecom Participações S/A;

3) Tele Norte Leste Participações S/A (Telemar);

4) Contax Participações S/A;

5) Embratel Participações S/A;

6) Vivo Participações S/A;

7) Telemig Celular Participações S/A;

8) TIM Participações S/A;

9) Telenorte Celular Participações S/A; e

10) Telebrás. (fl s. 893/917, do REsp 1.499.294/MS)

Esclareça-se que o referido parecer da CVM não foi conclusivo, pois 

aquela autarquia entendeu que não poderia “se imiscuir em matéria de natureza 

probatória”, tendo se limitado “a fornecer ao MM Juízo os elementos necessários 

à formulação de sua opinio”.

De todo modo, é forçoso admitir, com base na própria lógica da cisão 

parcial, que o cumprimento da obrigação pactuada no caso dos autos (converter 

debêntures em ações) somente poderia ser realizada por meio da emissão de 

ações proporcionalmente em cada uma das companhias resultantes da cisão.

Noutro passo, cabe relembrar a regra do direito das obrigações que assegura 

ao credor o recebimento da prestação específi ca a que o devedor foi obrigado 

(proibição do ‘solvere aliud pro alio’ - dar uma coisa por outra).

Essa regra foi estatuída nos seguintes termos no Código Civil de 2002:
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Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é 

devida, ainda que mais valiosa.

Essa regra fundamental do direito das obrigações não parece ter sido 

objeto do art. 233 da Lei das S/A.

Efetivamente, ao se referir a solidariedade e à possibilidade de exclusão 

da solidariedade, o referido enunciado normativo parece ter disposto acerca 

das obrigações fungíveis, pois estas podem ser cumpridas por quaisquer das 

companhias resultantes da cisão.

Quanto às obrigações infungíveis, como a de emitir ações, não há sequer 

falar em solidariedade, a menos até que a obrigação seja convertida em perdas e 

danos.

Eis aqui, portanto, o ponto-chave da controvérsia dos presentes autos, a 

conversão em perdas e danos.

Na data da cisão, como a obrigação não havia sido convertida em perdas e 

danos, subsistia o vínculo, portanto, na forma como pactuado.

Desse modo, não seria possível estabelecer regra no protocolo da cisão 

acerca da exclusão da solidariedade, pois sequer aplicável às obrigações 

infungíveis.

É por essa razão que, a meu juízo, as cláusulas 6.2 e 6.3 da justifi cação da 

cisão, mencionadas no voto do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, não se aplicam à 

obrigação em comento, data maxima venia.

Posteriormente, cerca de um ano após a cisão, o debenturista pleiteou 

judicialmente a conversão da obrigação em perdas e danos.

Porém, mesmo com essa conversão da obrigação, que passou então a ser 

fungível, não há falar em aplicação das referidas cláusulas da justifi cação, pois as 

perdas e danos passaram a constituir crédito surgido após a cisão, hipótese em 

que não se aplica a limitação de responsabilidade prevista no art. 233, p. u., da 

Lei das S/A, na linha da jurisprudência pacífi ca desta Corte Superior, conforme 

se verifi ca nas razões de decidir do seguinte recurso especial repetitivo:

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Brasil 

Telecom. Incorporação da TELESC. Extinção da personalidade jurídica da 

incorporada. Direitos e obrigações transmitidos à incorporadora. Brasil Telecom 

tornou-se substituta, por incorporação, da TELESC. Legitimidade passiva 

reconhecida. Consolidação da jurisprudência sobre a complementação de ações 

decorrente de contrato de participação fi nanceira.
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1. Para fi ns do art. 543-C do CPC:

1.1. A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da 

personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e 

obrigações à incorporadora.

1.2. Legitimidade passiva da Brasil Telecom S/A para responder pelos atos 

praticados pela Telesc, quanto a credores cujo título não tiver sido constituído até 

o ato de incorporação, independentemente de se referir a obrigações anteriores, 

ante a sucessão empresarial.

2. Situação análoga à apreciada pela Segunda Seção desta Corte no julgamento 

de recurso repetitivo atinente à sucessão da Companhia Riograndense de 

Telecomunicações (CRT) pela Brasil Telecom (REsp 1.034.255/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.04.2010, DJe 11.05.2010).

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.322.624/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 

DJe 25.06.2013, sem grifos no original)

Efetivamente, não se pode aplicar a limitação de responsabilidade do art. 

233, p. u., da Lei das S/A a obrigações posteriores porque isso impossibilitaria o 

credor de apresentar a oposição prevista nesse dispositivo legal.

Afastada a limitação da responsabilidade, aplica-se a regra geral de que o 

devedor responde com todos os seus bens pelo cumprimento de suas obrigações 

(art. 789 do CPC/2015 - art. 591 CPC/1973).

Como os bens da Telebras S/A foram partilhados entre as empresas 

resultantes da cisão, todas respondem pelas perdas e danos na medida do 

patrimônio recebido na cisão.

Assim, entendo que deve ser julgada procedente a pretensão de regresso 

ajuizada pela Telebras S/A, como bem entendeu o Min. Marco Aurélio Bellizze.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Min. Villas Bôas Cueva, voto 

no sentido de dar provimento ao recurso especial na linha do voto do Min. Marco 

Aurélio Bellizze.

É o voto.

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: No caso em apreço, funda-

se a pretensão recursal em suposta divergência jurisprudencial e em possível 
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violação dos arts. 229, § 1º, e 233 da Lei n. 6.404/1976, sob o a alegação de que 

a empresa resultante de cisão parcial responde solidariamente pelas obrigações 

provenientes de título judicial constituído após o ato de cisão, mesmo tendo 

origem em negócio jurídico anterior.

As instâncias ordinárias enfrentaram a controvérsia sempre se pautando na 

premissa de que, na hipótese de cisão parcial, com subsistência da companhia 

cindida, o parágrafo único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976 permite a 

determinação de quais obrigações serão assumidas pela nova empresa e quais 

permanecerão sob a responsabilidade da cindida, sem o estabelecimento de 

solidariedade.

Entenderam, todavia, que, no caso vertente, “não foram transferidas 

quaisquer provisões para contingências da Companhia para as novas sociedades, 

em virtude do fato de que inexistiam provisões desta natureza originadas na 

própria companhia” (e-STJ fl . 890), não merecendo guarida a ação de regresso 

pelo pagamento de condenação imposta por obrigação assumida antes da cisão 

parcial e sem a provisão de fundos destinados a esse fi m.

Em voto proferido na assentada de 9.3.2017, este Relator votou pelo não 

provimento do recurso especial.

O Ministro Marco Aurélio Bellizze proferiu voto-vista em sentido diverso, 

pelo provimento do recurso especial para julgar procedente a pretensão de 

ressarcimento relativo a 2,42% da condenação judicial suportada exclusivamente 

pela recorrente (Telebras).

As teses meritórias trazidas em seu voto-vista, todavia, não obstante 

o alentado propósito de conferir a melhor solução à controvérsia, parecem 

desbordar não apenas das teses enfrentadas pelas instâncias ordinárias, mas das 

próprias razões suscitadas no recurso especial.

Em resumo, assim se manifestou o Ministro Bellize:

a) “o tratamento legal dispensado aos credores societários não se confunde 

com a proteção legal atribuída aos credores cíveis da sociedade parcialmente 

cindida”;

b) “enquanto para estes é imprescindível a verifi cação do protocolo de cisão 

e da relação patrimonial envolvida, a fi m de se extrair a extensão do patrimônio 

transferido, naquele impõe-se tão somente a manutenção da proporção das ações 

ou a existência de deliberação social específi ca e unânime em sentido diverso”;
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c) “a natureza da obrigação debatida [na primeira demanda, proposta 

contra a Telebras] era inquestionavelmente de direito societário, porquanto 

se refere ao quantitativo de ações correspondentes àquele debenturista [autor 

daquela ação] a partir da opção por converter suas debêntures em proporção 

inferior àquela posteriormente reconhecida na sentença”;

d) “tanto a subscrição de ações quanto a emissão de debêntures são, grosso 

modo, forma de captação, no mercado, de recursos para as empresas”;

e) “se, na origem, as ações efetivamente emitidas e subscritas em favor 

daquele credor societário não refl etiram a exata proporção de sua contribuição 

no incremento do capital social, essa desproporção foi perpetuada no momento 

da subscrição das ações correspondentes na empresa sucessora, a qual, por sua 

vez, foi incorporada, mantendo-se novamente a desproporção originária no 

quadro societário da recorrida”, e

f ) “por via de consequência, observando-se a proporção do patrimônio cindido 

recebido pela recorrida, é devida a ação de regresso para ressarcimento proporcional à 

recorrente”.

No entanto, conforme já salientado, nenhuma dessas teses foram objeto 

de debate nas instâncias ordinárias, tampouco foram suscitadas nas razões 

do recurso especial interposto pela Telebras, que se limitou a defender a 

responsabilidade solidária das empresas constituídas mediante cisão, seja em 

virtude da existência de provisão a fazer frente às obrigações assumidas pelas 

novas sociedades constituídas, seja porque o ato de cisão não poderia abranger 

créditos ainda não constituídos.

Nesse contexto, ainda que entenda o Órgão Colegiado ser o caso de aplicar 

o direito à espécie, mantenho o voto proferido na assentada de 9.3.2017.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: A Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás 

(Telebrás) promoveu ação de cobrança contra a Tele Sudeste Celular Participações 

S.A. (Vivo), a quem imputou a obrigação de arcar com parte do valor pago ao 

Bank of America S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (Bank of America). 

Defendeu responsabilidade solidária da Vivo na medida em que ela decorreu 

da sua cisão parcial e o crédito do Bank of America apenas se constituiu por 

sentença prolatada após aquela cisão.
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A sentença de improcedência, que considerou que a Vivo não teria 

obrigação sobre os valores a que a Telebrás foi condenada, foi mantida no 

julgamento da apelação. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Cobrança. Reembolso parcial de dívida paga pela Telebrás. Pretensão de 

recebimento de parte da dívida de uma das empresas resultantes de cisão 

parcial da autora. Obrigação assumida antes da cisão. Ausência de prova de 

provisionamento das contingências passivas. Descabimento. Inexistência de 

solidariedade. Recurso não provido.

Autora cindida. Criação de novas empresas de telefonia. Solidariedade 

inexistente. Na cisão parcial, a regra é a solidariedade pelas obrigações assumidas 

antes da cisão.

Exceção constante do documento “Justificação da Administração do 

Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras para a cisão parcial de seu patrimônio 

e respectiva criação de doze novas sociedades”. Cláusula válida.

Inexistência de prova de provisionamento das contingências passivas. 

Cobrança indevida.

Negado provimento ao recurso de apelação.

A Telebrás apresentou recurso especial fundado no art. 105, III, c, da CF, 

alegando ofensa aos arts. 229, § 1º e 233 da Lei n. 6.404/95. Defendeu que 

tanto na cisão total, quanto na cisão parcial – caso dos autos, o patrimônio é garantia 

da satisfação dos credores da sociedade, o que legitima a regra da responsabilização 

solidária entre as sociedades cindidas e as que absorveram seu patrimônio (e-STJ, fl . 

1.151).

Diante do juízo negativo de admissibilidade, a Telebrás interpôs agravo em 

recurso especial, que foi distribuído ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

A Turma deliberou determinar a autuação do agravo como recurso especial.

Na sessão do dia 9.3.2017, após superada a questão de ordem relativa 

a competência da Segunda Seção para a apreciação do recurso e realizada 

sustentação oral, o Ministro Relator apresentou o seu voto, negando provimento 

ao recurso. O Ministro Marco Aurélio Bellizze pediu vista.

Na sessão de 18.5.2017, o Ministro Marco Aurélio Bellizze apresentou voto 

pelo provimento do recurso. O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino pediu vista 

antecipada.

Na sessão do dia 13.6.2017, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

apresentou seu voto, acompanhando a divergência.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

514

Pedi vista para melhor avaliar a questão.

Concluo pela necessidade de acompanhar o posicionamento divergente.

O quadro fático é o seguinte: a Telebrás não cumpriu com o Bank of 

America, que era titular de debêntures conversíveis em ações, sua obrigação de 

saldar diferenças acionárias. O pedido de conversão em ações foi apresentado 

em 1990, mas a questão não foi solucionada de pronto, sendo judicializada. 

Optou-se pela conversão das debêntures em ações com base no valor do dia 

do pedido, permanecendo o litígio no tocante as diferenças relacionadas a um 

aumento de capital social. Aos 14.4.1998, o aumento de capital foi reconhecido 

e homologado. Não obstante, a Telebrás não emitiu a diferença das ações a 

que estava obrigada o que levou o Bank of America a ajuizar demanda no ano 

seguinte, aos 20.8.1999, pleiteando indenização pela ausência de conversão das 

debêntures.

A demanda foi julgada procedente e transitou em julgado aos 23.6.2005, 

seguindo-se o cumprimento do julgado pela Telebrás, que, em seguida, ajuizou a 

ação de que se origina este recurso contra a Vivo (ação de regresso).

Vale lembrar que entre o pedido de conversão das debêntures pelo Bank of 

America e o cumprimento da condenação pela Telebrás se deu a sua cisão parcial 

(aos 22.5.1998). Ela continuou com 1,09% de seu patrimônio líquido original 

e o restante foi distribuído por doze empresas, entre elas a Vivo, a quem coube 

2,42% do patrimônio líquido original.

A obrigação da conversão das debêntures em ações jamais poderia ser 

cumprida exclusivamente pela Telebrás. Como bem ponderou o Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino em seu voto, emitir ações em favor de um debenturista 

é obrigação que somente pode ser cumprida se cada uma das companhias 

resultantes da cisão emitisse a sua parcela de ações. Não se trata de obrigação 

fungível, de modo que nem sequer se poderia cogitar de solidariedade.

Ademais, como ponderou adequadamente o Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, houve, no caso, uma certa confusão de categorias jurídicas. O débito 

com o Bank of America não é um débito comum. Ele altera a distribuição 

acionária das empresas envolvidas.

Além disso, o caso dos autos guarda uma peculiaridade: a obrigação foi 

convertida em perdas e danos, essa sim, de natureza fungível e, portanto, passível 

de ser considerada solidária.
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No momento da cisão, o que existia era a obrigação de conversão das 

debêntures em ações, obrigação, como pontuado, de natureza infungível. 

Isso considerado, nem sequer se podia cogitar de submeter essa obrigação à 

sistemática das exceções prevista no art. 233, parágrafo único, da Lei das S.A.’s.

Apenas com a conversão da obrigação em perdas e danos, o que apenas foi 

pleiteado após a cisão, é que a obrigação passou a ser fungível e, assim, exigível 

solidariamente de todas as empresas decorrentes da cisão.

A meu ver, é um equívoco considerar que a obrigação se refere a fatos 

anteriores a cisão. O que o Bank of America pleiteou da Telebrás foi a indenização 

pela ausência de conversão das suas debêntures em ações. A obrigação perquirida 

nos autos é, pois, posterior a cisão, o que afasta por si só toda a discussão acerca 

da aplicabilidade ou não do parágrafo único do art. 233 da Lei das S.A.’s.

E ainda que assim não fosse, na cisão parcial há transmissão parcial de 

patrimônio da empresa cindida, o que pressupõe a transmissão de todas as 

suas posições ativas e passivas, e não apenas os seus ativos. Esse é o conceito de 

patrimônio. Confi ra-se a lição de SILVIO RODRIGUES:

O Código Civil de 1916, em seu art. 57, definia o patrimônio como 

universalidade e certamente como ‘universitas juris’, pois subsiste, embora não 

conste de objetos materiais. O patrimônio é formado pelo conjunto de relações 

ativas e passivas, e esse vínculo entre os direitos e as obrigações do titular, 

constituído por força de lei, infunde ao patrimônio o caráter de universalidade de 

direito.

O patrimônio de um indivíduo é representado pelo acervo de seus bens, 

conversíveis em dinheiro. Há, visceralmente ligada à noção de patrimônio, a ideia 

de valor econômico, suscetível de ser cambiado, de ser convertido em pecúnia. 

Nesse sentido a opinião de Beviláqua, que defi ne patrimônio como “o complexo 

das relações jurídicas de uma pessoa que tiverem valor econômico”.

Entende o mestre que o patrimônio é composto por todo o ativo e por todo o 

passivo de um indivíduo. De modo que se pode encontrar pessoa que tenha um 

patrimônio negativo, como é o caso do insolvente. (Direito Civil. Volume 1. Parte 

Geral. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. P. 117).

Dessarte, concordo com o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no sentido 

de que todas as empresas decorrentes da cisão devem responder pelas perdas e 

danos proporcionalmente, o que torna a ação em exame procedente, impondo 

o provimento do recurso. Vale lembrar que a Telebrás arcou sozinha com 

o pagamento do Bank of America e que agora se volta contra as empresas 
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decorrentes da sua cisão para delas obter reembolso proporcional ao percentual 

de ações que a cada uma delas foi destinado.

Assim, a cobrança de valores da Vivo, agora, meramente restabelece a 

proporção de patrimônio existente anteriormente.

Nessas condições, pelo meu voto, rendendo minhas homenagens ao 

Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, acompanho o posicionamento adotado 

pelos Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino, e dou 

provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.675.915-MG (2017/0130629-2)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Clube Atletico Mineiro

Advogado: Cristiano da Silva Duro e outro(s) - MG131362

Recorrido: Koch Tavares Promoções e Eventos Ltda

Advogado: Noely Moraes Godinho Ribeiro e outro(s) - SP081314

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Irresignação manejada sob 

a vigência do NCPC. Agravo de instrumento interposto na origem 

não conhecido. Depósito prévio da multa imposta com fulcro no art. 

538, parágrafo único, do CPC/1973 em outro processo. Exigência. 

Impossibilidade. Provimento.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do 

Enunciado Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC.

2. A sanção imposta pela norma do parágrafo único do art. 538 

do CPC/73 tem por fi nalidade inibir a interposição de sucessivos 
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recursos objetivando a apreciação de questão já decida, uma vez que 

o processo não é um saco sem fundos e por isso mesmo sempre segue 

uma marcha tendente a um fi m.

3. O não recolhimento da multa aplicada com fulcro no referido 

dispositivo legal, impede o conhecimento de qualquer outro recurso 

subsequente, da mesma cadeia recursal e não em outra fase processual.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 24 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 30.4.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Da leitura da minuta do agravo de 

instrumento que deu origem a este recurso, pode-se aferir que Clube Atlético 

Mineiro (Atlético Mineiro) ajuizou ação de cobrança c/c reparação de danos 

morais contra Koch Tavares Promoções e Eventos S.A. (Koch Tavares), Baring 

Latin América Partners LLC (Baring) e CIE do Brasil S.A. sucedida pela T4F 

Entretenimento S.A. (T4F), pleiteando indenização por danos sofridos em 

virtude da recusa destas em assinar contrato de parceria anteriormente ajustado, 

no equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares americanos), 

correspondente a R$ 47.300.000,00 (quarenta e sete milhões e trezentos mil 

reais), mais danos extrapatrimoniais a serem arbitrados pelo Juízo. Requereu, na 

oportunidade, os benefícios da justiça gratuita.
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O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, permitindo, no 

entanto, que o Atlético Mineiro depositasse as custas processuais iniciais ao fi nal 

do processo, juntamente com as custas fi nais.

Contra referida decisão, Koch Tavares interpôs agravo de instrumento, 

asseverando que anteriormente, o Atlético Mineiro havia ajuizado ação idêntica, 

tendo sido indeferida a inicial por falta de complementação das custas, além 

de ponderar que, para casos de carência fi nanceira, o benefício previsto é a 

concessão de assistência judiciária e não a postergação do pagamento das custas.

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para, reformando a 

decisão agravada, determinar que o Atlético Mineiro depositasse, em trinta dias, 

as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (e-STJ, fl . 308).

Os embargos de declaração opostos pelo Atlético Mineiro foram rejeitados 

(e-STJ, fl s. 324/332).

Irresignado, o Atlético Mineiro interpôs recursos especial e extraordinário, 

os quais foram inadmitidos (e-STJ, fl s. 366/373), sendo interpostos agravos para 

esta Corte e para o STF, respectivamente.

Aqui, o agravo de instrumento recebeu o n. 555.724/MG e foi distribuído 

para a Ministra Nancy Andrighi, que lhe negou provimento (e-STJ, fl s. 128/132).

Já no STF, o agravo do Atlético Mineiro foi autuado sob o n. 550.244-

7/MG e distribuído à relatoria do Ministro Marco Aurélio, que a ele negou 

provimento (e-STJ, fl . 385). Foi interposto agravo regimental, que não foi 

provido pela Primeira Turma, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, 

do CPC/1973 (e-STJ, fl . 401).

Os embargos de declaração opostos pelo Atlético Mineiro foram rejeitados 

(e-STJ, fl s. 411/418).

Koch Tavares requereu o cumprimento de sentença para a cobrança da 

multa imposta ao Atlético Mineiro no julgamento do agravo regimental pelo 

STF, no valor de R$ 4.359.043,80 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove 

mil quarenta e três reais e oitenta centavos).

No curso do processo, houve bloqueio parcial da quantia solicitada via 

Bacen Jud (e-STJ, fl s. 429/435) e, para a garantia integral do juízo, o magistrado 

de piso determinou que ali fossem depositadas as parcelas que a Globo 

Comunicações e Participações (Globo) deveria pagar ao clube Atlético Mineiro pela 

transmissão dos jogos (e-STJ, fl s. 726/727). Contra essa decisão, foi interposto 

agravo de instrumento que deu origem ao REsp n. 1.484.314/MG, o qual não 
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foi conhecido por esta Terceira Turma aos 27.9.2016, pendentes embargos de 

declaração trazidos, nesta oportunidade, para julgamento conjunto.

O Atlético Mineiro apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar excesso de execução, 

sob o entendimento de que a Koch Tavares era credora apenas de 1/3 do valor 

da multa diária fi xada pelo STF. Em razão da sucumbência recíproca, foram 

fi xados honorários advocatícios em 10% do valor da execução, arcando cada 

parte com 50% desse percentual.

Contra referida decisão, o Atlético Mineiro interpôs agravo de instrumento, 

o qual não foi conhecido pelo Tribunal de origem em acórdão assim ementado:

Agravo de instrumento. Ausência de depósito da multa imposta por embargos 

declaratórios protelatórios. Recurso não conhecido. Quando arbitrada multa em 

embargos protelatórios nos termos do artigo 538 parágrafo único do Código de 

Processo Civil, o seu depósito é condição para interposição de novos recursos 

(e-STJ, fl . 1.476).

Inconformado, o Atlético Mineiro interpôs recurso especial com 

fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, apontando, além de divergência 

jurisprudencial, violação dos arts. 522, 524, 525, I, II, III, e 538, parágrafo 

único, todos do CPC/1973, sustentando que estão presentes todos os requisitos 

intrínsecos e extrínsecos para o conhecimento do agravo de instrumento, bem 

como que o Tribunal de origem se equivocou ao não conhecer de seu recurso 

sob a justifi cativa de que deveria ter sido realizado o depósito prévio da multa 

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, arbitrada em outro processo.

Com contrarrazões (e-STJ, fl s. 1.564/1.575), o recurso foi admitido na 

origem (e-STJ, fl s. 1.577/1.578).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso merece provimento.

De plano, vale pontuar que os presentes embargos de declaração foram 

opostos contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem 

ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos 

termos do Enunciado Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9.3.2016:
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Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Conforme consta do relatório, Clube Atlético Mineiro (Atlético Mineiro) 

ajuizou ação de cobrança c/c reparação de danos morais contra Koch Tavares 

Promoções e Eventos S.A. (Koch Tavares), Baring Latin América Partners LLC 

(Baring) e T4F Entretenimento S.A. (T4F), pleiteando indenização por 

danos sofridos em virtude da recusa destas em assinar contrato de parceria 

anteriormente ajustado, no equivalente a US$ 20.000.000,00 (vinte milhões 

de dólares americanos), correspondente a R$ 47.300.000,00 (quarenta e sete 

milhões e trezentos mil reais), mais danos extrapatrimoniais a serem arbitrados 

pelo Juízo. Requereu, na oportunidade, os benefícios da justiça gratuita.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, permitindo, no 

entanto, que o Atlético Mineiro depositasse as custas processuais iniciais ao fi nal 

do processo, juntamente com as custas fi nais.

Contra referida decisão, Koch Tavares interpôs agravo de instrumento, 

asseverando que, anteriormente, o Atlético Mineiro havia ajuizado ação idêntica, 

tendo sido indeferida a inicial por falta de complementação das custas, além 

de ponderar que, para casos de carência fi nanceira, o benefício previsto é a 

concessão de assistência judiciária e não postergação do pagamento das custas.

O Tribunal de origem deu provimento ao recurso para, reformando a 

decisão agravada, determinar que o Atlético Mineiro depositasse em trinta dias, 

as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (e-STJ, fl . 308).

Irresignado, o Atlético Mineiro interpôs recursos especial e extraordinário, 

os quais foram inadmitidos (e-STJ, fl s. 366/373), sendo interpostos agravos para 

esta Corte e para o STF, respectivamente.

Aqui, o agravo de instrumento recebeu o n. 555.724/MG, e foi distribuído 

para a Ministra Nancy Andrighi, que lhe negou provimento (e-STJ, fl s. 128/132).

Já no STF, o agravo do Atlético Mineiro foi autuado sob o n. 550.244-

7/MG e distribuído à relatoria do Ministro Marco Aurélio, que a ele negou 

provimento (e-STJ, fl . 385). Foi interposto agravo regimental, que não foi 

provido pela Primeira Turma, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, 

do CPC/1973 (e-STJ, fl . 401).

A Koch Tavares requereu o cumprimento da sentença para a cobrança da 

multa imposta ao Atlético Mineiro, no julgamento do agravo regimental pelo 
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STF, no valor de R$ 4.359.043,80 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove 

mil quarenta e três reais e oitenta centavos).

O Atlético Mineiro apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar excesso de execução, 

sob o entendimento de que a Koch Tavares era credora apenas de 1/3 do valor 

da multa diária. Em razão da sucumbência recíproca, foram fi xados honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução, arcando cada parte com 50%.

Contra referida decisão, o Atlético Mineiro interpôs agravo de instrumento, 

o qual não foi conhecido pelo Tribunal de origem por ausência de pressuposto 

de admissibilidade.

É contra esse acórdão o presente inconformismo que, reitere-se, merece 

provimento.

O Atlético Mineiro sustentou que o Tribunal de origem se equivocou ao 

não conhecer do seu recurso sob a justifi cativa de que deveria ter sido realizado 

o depósito prévio da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, 

arbitrada nos autos do agravo de instrumento n. 1.0024.11.261836-8/004 do 

STF (que aqui resultou no REsp n. 1.484.314/MG).

Razão lhe assiste.

Dispõe o art. 538 do CPC/1973:

Art. 538. Os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição 

de outros recursos.

Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou 

o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado 

multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração 

de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), fi cando 

condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 

respectivo.

A sanção imposta pela norma de seu parágrafo único tem por fi nalidade 

inibir a interposição de sucessivos recursos objetivando a apreciação de questão 

já decida, uma vez que o processo sempre segue uma marcha tendente a um fi m, 

porque não é um saco sem fundos.

Desta forma, o não recolhimento da multa aplicada com fulcro no referido 

dispositivo legal, impede o conhecimento de qualquer outro recurso subsequente, 

ou seja, na mesma cadeia recursal.
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A Terceira Turma desta Corte já teve oportunidade de analisar questão 

semelhante a destes autos no julgamento do AgRg no REsp n. 1.279.588/

SP, no qual fi cou defi nido que o depósito prévio da multa de que trata a parte 

fi nal do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, constitui pressuposto objetivo 

específi co de admissibilidade para análise do recurso subsequente e não de eventual 

recurso interposto em outra fase processual ou em processo diverso (AgRg no REsp 

1.279.588/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.9.2016, DJe 20.10.2016).

A Quarta Turma desta Corte também já posicionou nesse mesmo 

sentido:

Processo Civil. Cumprimento de sentença. Multa prevista no art. 557, § 2º, do 

CPC. Imposição no processo de conhecimento. Interposição de recurso contra o 

acórdão proferido no julgamento do agravo interno condicionada ao depósito 

recursal prévio. Impossibilidade.

1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos 

autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os 

argumentos trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham sido 

sufi cientes para embasar a decisão.

2. A multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC surge como desdobramento 

específi co da sanção por litigância de má-fé no caso de interposição de agravo 

manifestamente inadmissível ou infundado, consistindo em pressuposto objetivo 

específi co de admissibilidade recursal, qual seja, o depósito prévio do valor da 

multa e a respectiva comprovação, sem o que a parte vê-se impossibilitada de 

interpor qualquer outro recurso contra o acórdão proferido no julgamento do 

agravo interno.

3. Por outro lado, o depósito prévio da multa e sua comprovação constituem 

óbice à análise de mérito de recurso subsequente que vise a impugnar a mesma 

matéria já decidida e em razão da qual foi imposta a sanção, não o recurso 

interposto em outra fase processual e impugnando matéria diversa.

4. No caso concreto, a multa foi aplicada em sede de agravo regimental em 

recurso especial e o presente agravo de instrumento foi intentado contra decisão 

que, em fase de cumprimento de sentença, arbitrou honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da condenação, merecendo reforma o acórdão recorrido ao 

exigir o prévio recolhimento da multa para conhecimento do novo recurso.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.354.977/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 2.5.2013, DJe 20.5.2013)
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No caso dos autos, a multa, cujo depósito prévio foi exigido pelo Tribunal 

de origem para conhecimento do recurso interposto pelo Atlético Mineiro, foi 

aplicada no agravo de instrumento n. 1.0024.11.261836-8003, que, muito 

embora seja proveniente da ação de cobrança de que se originam os presentes 

autos, viceja em outra fase processual.

Assim, é forçoso reconhecer que o acórdão recorrido merece ser reformado 

para que o agravo de instrumento interposto pelo Atlético Mineiro seja conhecido.

Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso especial para 

que o Tribunal de origem proceda ao exame do agravo de instrumento como 

entender de direito.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

sujeito ao possível cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º).

RECURSO ESPECIAL N. 1.679.465-SP (2016/0204216-5)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Google Brasil Internet Ltda

Advogados: Eduardo Mendonça e outro(s) - RJ130532

Mariana Cunha e Melo e outro(s) - RJ179876

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Agravo de instrumento. 

Antecipação dos efeitos da tutela. Ação de obrigação de fazer. 

Retirada de conteúdo ilegal. Prequestionamento. Ausência. Provedor 

de pesquisa. Filtragem prévia das buscas. Impossibilidade. Retirada de 

URLs dos resultados de busca. Possibilidade. Exposição pornográfi ca 

não consentida. Pornografi a de vingança. Direitos de personalidade. 

Intimidade. Privacidade. Grave lesão.

1. Ação ajuizada em 20.11.2012. Recurso especial interposto em 

08.05.2015 e distribuído a este gabinete em 25.08.2016.
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2. Na hipótese, o MP/SP ajuizou ação de obrigação de fazer, 

em defesa de adolescente, cujo cartão de memória do telefone celular 

foi furtado por colega de escola, o que ocasionou a divulgação de 

conteúdo íntimo de caráter sexual, um vídeo feito pela jovem que 

estava armazenado em seu telefone.

3. É cabível o recurso especial contra acórdão proferido em 

agravo de instrumento em hipóteses de antecipação de efeito da 

tutela, especifi camente para a delimitação de seu alcance frente à 

legislação federal.

4. A atividade dos provedores de busca, por si própria, pode 

causar prejuízos a direitos de personalidade, em razão da capacidade 

de limitar ou induzir o acesso a determinados conteúdos.

5. Como medida de urgência, é possível se determinar que os 

provedores de busca retirem determinados conteúdos expressamente 

indicados pelos localizadores únicos (URLs) dos resultados das buscas 

efetuadas pelos usuários, especialmente em situações que: (i) a rápida 

disseminação da informação possa agravar prejuízos à pessoa; e (ii) a 

remoção do conteúdo na origem possa necessitar de mais tempo que 

o necessário para se estabelecer a devida proteção à personalidade da 

pessoa exposta.

6. Mesmo em tutela de urgência, os provedores de busca não 

podem ser obrigados a executar monitoramento prévio das informações 

que constam nos resultados das pesquisas.

7. A “exposição pornográfica não consentida”, da qual a 

“pornografi a de vingança” é uma espécie, constituiu uma grave lesão 

aos direitos de personalidade da pessoa exposta indevidamente, além 

de confi gurar uma grave forma de violência de gênero que deve ser 

combatida de forma contundente pelos meios jurídicos disponíveis.

8. A única exceção à reserva de jurisdição para a retirada de 

conteúdo infringente da internet, prevista na Lei n. 12.965/2014, 

está relacionada a “vídeos ou de outros materiais contendo cenas de 

nudez ou de atos sexuais de caráter privado”, conforme disposto em 

seu art. 21 (“O provedor de aplicações de internet que disponibilize 

conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente 

pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização 

de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais 
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contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado 

quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou 

seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no 

âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização 

desse conteúdo”). Nessas circunstâncias, o provedor passa a ser 

subsidiariamente responsável a partir da notifi cação extrajudicial 

formulada pelo particular interessado na remoção desse conteúdo, e 

não a partir da ordem judicial com esse comando.

9. Na hipótese em julgamento, a adolescente foi vítima de 

“exposição pornográfi ca não consentida” e, assim, é cabível para sua 

proteção a ordem de exclusão de conteúdos (indicados por URL) dos 

resultados de pesquisas feitas pelos provedores de busca, por meio de 

antecipação de tutela.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do 

recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. Dr(a). Eduardo Mendonça, pela parte recorrente: Google 

Brasil Internet Ltda.

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 19.3.2018

RELATÓRIO

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

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

permissivo constitucional contra acórdão do TJ/SP.
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Ação: de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada pelo MP/SP, em 

defesa de adolescente, cujo cartão de memória do telefone celular foi furtado 

por colega de escola, o que ocasionou a divulgação de conteúdo íntimo de 

caráter sexual, um vídeo caseiro feito pela jovem que estava armazenado em 

seu telefone. Mencionado conteúdo foi divulgado na internet (URL http://

motherless.com/AAC3FDE) e podia ser localizado por meio da aplicação de 

buscas da recorrente. Na inicial, requereu a concessão de tutela antecipada para 

obrigar o site Motherless Inc. e a recorrente a cessar imediatamente a exibição 

do vídeo, a qual foi concedida pelo Juízo de 1º grau de jurisdição, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Decisão: o MP/SP alegou que o Google estaria descumprindo ordem 

judicial, afi rmando que o conteúdo infringente ainda estaria acessível por meio 

de seu sistema de buscas. À fl . 350 (e-STJ), o Juízo de 1º grau deferiu nova 

ordem para que a recorrente “no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e também sob pena de responder pelo 

crime de desobediência, retire de seu sistema de buscas, ou impeça, qualquer 

resultado que divulgue o vídeo constante nesta demanda”.

Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela 

recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer - Ação proposta pelo Ministério 

Público para cessar a exibição de vídeo com conteúdo pornográfi co que tem por 

protagonista uma adolescente que teve o cartão de memória do celular, local do 

armazenamento, furtado. Pedido formulado contra o site hospedeiro e o provedor 

de pesquisa Google, que se insurge contra decisão que reiterou determinação 

contida na liminar concedida em razão da alegação de descumprimento, 

majorando as astreintes e fazendo ressalva quanto ao incurso no crime 

de desobediência. Reforma. Descabimento. Resistência que não se justifica. 

Decisão que visa preservar direito fundamental. Havendo notícia ou denúncia de 

conteúdo ilícito, ofensivo, enfi m, causador ou que possa causar dano a alguém, 

acompanhado de pedido de retirada do conteúdo ou cessação da disseminação 

por meio de provedores de busca, verdadeiros meios de propagação, não há de 

se medir esforços para o alcance deste objetivo. Suposta impossibilidade técnica 

que demanda análise aprofundada igualmente técnica, tendo-se, porém, notícia 

da existência de recursos para tanto, não se podendo esbarrar apenas na questão 

do custo. De se ponderar os direitos e os danos envolvidos. Multa que poderá ser 

revista e afastada, assim como eventual incurso em crime de desobediência. - 

Agravo desprovido (e-STJ fl . 397).

Embargos de Declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados (e-STJ fl . 

419-422).
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Recurso especial: alega violação do art. 19, § 1º, da Lei n. 12.965/2014 

(Marco Civil da Internet), alegando que a ordem judicial de remoção do 

vídeo não traz em seu bojo a identificação clara e específica do conteúdo 

apontado como infringente ou tampouco permite a localização inequívoca do 

material. Sustenta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial, afi rmando que 

o entendimento do TJ/SP não está de acordo com os julgados deste Superior 

Tribunal de Justiça.

Relatados os autos, decide-se.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal é 

determinar se houve: (i) violação ao art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei n. 

12.965/2014); e (ii) dissídio jurisprudencial com o entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça com relação à responsabilidade de provedores de aplicação 

de busca na Internet.

I – Da hipótese em julgamento

Neste momento, faz-se necessário rememorar alguns aspectos importantes 

do que constam nos autos para o correto deslinde do julgamento. Como relatado 

anteriormente, o MP/SP ajuizou ação de obrigação de fazer, em defesa de 

adolescente, cujo cartão de memória do telefone celular foi furtado por colega 

de escola, o que ocasionou a divulgação de conteúdo íntimo de caráter sexual, 

um vídeo feito pela jovem que estava armazenado em seu telefone.

Na inicial e na decisão que antecipou os efeitos da tutela, consta que o 

mencionado conteúdo foi divulgado na internet com um primeiro localizador 

URL. Contudo, conforme fl s. 318-322 (e-STJ), o parquet paulista solicita a 

majoração da multa diária, pois o conteúdo ilegal ainda estaria disponível na 

internet, mas agora sob outro localizador URL.

Apesar do cumprimento da antecipação da tutela por parte da recorrente, 

que retirou dos resultados de busca o primeiro localizador URL mencionado 

acima, percebe-se que o mesmo conteúdo foi republicado na internet sob 

um localizador URL diferente, o que foi entendido como não cumprimento 

da ordem judicial pelo parquet paulista. Dessa maneira, o Juízo de 1º grau 

determinou que a recorrente excluísse o conteúdo dos resultados de busca, sem 

qualquer menção ao localizador do vídeo.
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Ressalte-se, ainda, que o site onde o conteúdo está armazenado é mantido 

por empresa (Motherless, Inc.), cuja sede está na cidade de Deerfi eld Beach, 

Estado da Flórida, nos Estados Unidos da América, sendo que houve expedição 

de carta rogatória (e-STJ fl . 51). Portanto, presume-se a longa demora no 

recebimento da ordem judicial e em seu cumprimento.

II – Da admissibilidade do recurso especial

Antes de abordar o propósito recursal, ressalte-se que o recurso em 

julgamento abrange apenas a tutela de urgência concedida em 1º grau de 

jurisdição, e não o mérito da ação ajuizada pelo MP/SP.

Não se desconhece a posição das Terceira e Quarta Turmas do STJ quanto 

à restrição de admissibilidade de recursos especiais interpostos contra decisões 

que antecipam tutela, como os julgamentos abaixo o AgInt no REsp 1.179.223/

RJ (Quarta Turma, j. 09.03.2017, DJe 15.03.2017) e AgRg no AREsp 796.016/

MG (Terceira Turma, j. 04.02.2016, DJe 15.02.2016).

 No entanto, os precedentes desta Corte Superior têm afirmado a 

viabilidade de recurso especial contra decisões não defi nitivas, desde que não 

se trate de reexame do seu contexto fático, mas da interpretação da abrangência 

de certa norma legal, a viabilizar a aplicação do instituto da tutela antecipada 

(AgReg no REsp 1.052.435-RS, DJe 05.11.2008), bem por isso, não refoge por 

completo à cognição desse recurso o controle da legitimidade das decisões que 

deferem ou indeferem medidas liminares (REsp 696.858-CE, DJ 1º.08.2006). 

Ainda nesse sentido, mencione-se o julgamento do REsp 1.125.661/DF 

(Primeira Turma, julgado em 27.03.2012, DJe 16.04.2012).

III – Da alegada violação ao art. 19 da Lei n. 12.965/2014

As discussões acerca da responsabilidade civil dos provedores de aplicações 

apresentam uma complexidade elevada, pois em regra não se está a discutir uma 

ofensa diretamente causada pelo provedor, mas sim por terceiros usuários das 

funcionalidades por ele fornecidas. A difi culdade é ainda mais elevada quando os 

provedores não exercem nenhum controle prévio sobre aquilo que fi ca disponível 

on-line, o que afasta a responsabilidade editorial sobre as informações. Nesse 

sentido, veja-se o julgamento do REsp 1.403.749/GO (Terceira Turma, julgado 

em 22.10.2013, DJe 25.03.2014). Outra difi culdade adicional é o fato de não 

haver legislação específi ca sobre o assunto na data da ocorrência dos fatos, pois 

o Marco Civil da Internet foi publicado apenas em 23.04.2014, tornando-se 

vigente apenas sessenta dias depois, por força de seu art. 32.
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Na hipótese dos autos, assim, como o Marco Civil da Internet não se 

encontrava em vigor, não há que se falar em violação a seus dispositivos, tão 

pouco em prequestionamento da prescrição legal pelo Tribunal de origem.

Sobre esse tópico, cumpre mencionar trecho do acórdão recorrido relevante 

para o desfecho desta questão:

Na hipótese, a Lei n. 12.965/2014, Marco Civil da Internet, sequer havia 

sido sancionada à época da interposição do recurso e, por conseguinte, não 

foi ventilada na petição de interposição do recurso ou em quaisquer das 

manifestações posteriores.

Não se verifi ca, pois, o alegado vício no acórdão, o qual se postula porquanto 

à época do pronunciamento da Turma Julgadora a novel legislação já estava em 

vigor. (e-STJ fl . 421)

Aplica-se, assim, o disposto na Súmula 211/STJ, em razão de o mencionado 

dispositivo legal não ter sido apreciado pelo TJ/SP.

IV – Dos provedores de busca na jurisprudência do STJ

Neste ponto, é necessário fazer uma rápida menção ao tratamento 

conferido pelos provedores de busca na internet na jurisprudência do STJ, com 

especial ênfase no REsp 1.316.921/RJ (Terceira Turma, julgado em 26.06.2012, 

DJe 29.06.2012) e na legislação em vigor.

Os provedores de busca na Internet disponibilizam ferramentas que, por 

meio de algoritmos e de indexação, auxiliam o usuário a encontrar websites ou 

outros recursos, de acordo com os argumentos de pesquisa inseridos no serviço 

de busca. Novamente, como julgou esta Corte:

Essa provedoria de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor 

de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de 

qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados 

disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os 

termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. (REsp 1.316.921/

RJ, Terceira Turma, julgado em 26.06.2012, DJe 29.06.2012)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífi ca no sentido que a fi ltragem de 

conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não é uma atividade intrínseca ao 

serviço prestado, afastando-se a aplicação do art. 14 do CDC.

Além disso, os resultados apresentados pelos buscadores nada mais são 

que outros sites ou recursos da Internet, que ali se encontram de forma pública, 
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isto é, independentemente do provedor de busca. Esses sites ou recursos sofrem 

atualizações de forma constante e ininterrupta. Como afi rmado em outros 

julgados deste STJ, o papel dos provedores de pesquisa, assim, restringe-se à 

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

que ilícito, estão sendo livremente veiculados.

Em razão das características dos provedores de aplicações de busca na 

Internet, acima resumidas, o STJ entendeu que os provedores de pesquisa: (i) não 

respondem pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas por seus usuários; 

(ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo dos 

resultados das buscas feitas por cada usuário; e (iii) não podem ser obrigados a 

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

ou expressão (REsp 1.316.921/RJ, Terceira Turma, julgado em 26.06.2012, DJe 

29.06.2012).

V – Da não-divulgação de URLs em resultados de busca

Mesmo reafi rmando a jurisprudência, no sentido de afastar obrigações de 

fi ltragem por parte dos provedores de busca, esta Corte nunca afi rmou que o 

papel dos provedores de busca na internet seja meramente neutro, sem nenhum 

possível impacto sobre a vida, intimidade e privacidade dos usuários. Afi nal, a 

possibilidade de ordenar a realidade, especialmente em ambiente digital, implica 

o poder de constituí-la.

Os resultados de busca na internet, mesmo com a utilização de expressões 

idênticas, são customizados para cada usuário, por meio dos complexos 

algoritmos que se valem das mais variadas fontes de informação, incluindo o 

histórico de pesquisa dos usuários e até sua localização. Assim, duas pessoas 

distintas podem fazer uma busca utilizando, por exemplo, a expressão “Brasília”. 

Uma delas pode receber apenas resultados que indiquem os infelizmente 

frequentes casos de corrupção nas mais diversas esferas de governo. Enquanto a 

outra pode receber resultados com informações acerca da história e arquitetura 

da cidade, incluindo dicas de turismo na capital do país. Essas diferenças são 

graves e podem encerrar as pessoas em “bolhas de informação” ou “bolhas de 

fi ltro”, como a expressão cunhada pelo ativista ELI PARISER (Th e Filter 

Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press, 

2011).

Dessa forma, não há como afi rmar que as atividades da recorrente são 

neutras, sem quaisquer impactos sobre a sociedade, pois sempre pode haver 
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situações muitos específi cas, em que a atividade desenvolvida pelos buscadores, 

por si própria, acarreta danos aos direitos e interesses das pessoas. E, nessas 

hipóteses, o Direito deve ser chamado a socorrer aquele que sofre o dano.

É importante ressaltar muito expressamente que a hipótese dos autos não 

envolve o mencionado “direito ao esquecimento”, mas uma categoria jurídica 

há muito consolidada jurisprudencialmente e reconhecida pelo Marco Civil da 

Internet, que é a remoção de conteúdo infringente.

Não se trata, assim, de um informação disponível on-line cuja lembrança 

possa causar graves embaraços, mas de conteúdo que, a partir do momento 

seguinte a sua disponibilização na rede do conteúdo íntimo, passou a causar 

sérios prejuízos à recorrida.

Dessa forma, como medida de urgência, é possível se determinar que os 

provedores de busca retirem determinados conteúdos – expressamente indicados 

pelos localizadores únicos (URLs) – dos resultados das buscas efetuadas 

pelos usuários, especialmente em situações que: (i) a rápida disseminação da 

informação possa agravar os prejuízos à pessoa; e (ii) a remoção do conteúdo 

na origem possa precisar de mais tempo que o necessário para se estabelecer a 

devida proteção da personalidade.

VI – Da exposição pornográfi ca não consentida

Reitera-se que os provedores de busca não devem fazer censura prévia do 

conteúdo dos links apresentadas nos resultados da pesquisa. Na hipótese dos 

autos, contudo, faz-se necessário abordar uma relevante questão, mesmo que 

não esteja diretamente relacionada à solução do recurso em julgamento.

A peculiaridade que deve ser ressaltada relaciona-se com a natureza do 

conteúdo divulgado na internet: cuida-se de vídeo que contém cenas de nudez e 

de conotação sexual de caráter totalmente privado da recorrida, cuja divulgação 

ocorreu sem nenhuma autorização por parte dela.

A divulgação não autorizada desse tipo de material íntimo ou sexual 

recebeu a alcunha de “exposição pornográfi ca não consentida” ou “pornografi a 

de vingança”, em razão de ser particularmente comum nas situações de fi ns de 

relacionamento, quando uma das partes divulga o material produzido durante a 

relação como forma de punição à outra pelo encerramento do laço afetivo.

Nas situações de ocorrência dessa exposição, os casais fi lmam e fotografam 

momentos de intimidade sexual, mas quando há desentendimentos ou fi ns 
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de relacionamento uma das partes usa esse conteúdo para perpetrar uma 

vingança, que é feita normalmente compartilhando o material na internet. Ao 

ser disponibilizado on-line, milhares de pessoas têm acesso ao conteúdo. Aliás, 

uma pesquisa aponta que grande parte dos acontecimentos que envolvem 

a pornografia de vingança tem como vítimas adolescentes entre doze a 

dezesseis anos (MOTA, Bruna G.N. Pornografi a de vingança em redes sociais. 

Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Ceará, 2015, p. 31).

Vitória BUZZI (Pornografi a de Vingança. Florianópolis: Empório do 

Direito, 2015) assim defi ne a expressão em comento:

O “termo pornografi a de vingança”, tradução da expressão em inglês “revenge 

porn”, nomeia o ato de disseminar, sobre tudo na internet, fotos e\ou vídeos 

privados de uma pessoa, sem a sua autorização, contendo cenas de nudez ou 

sexo com objetivo de expô-la através da rápida viralização do conteúdo, e assim 

causar estragos sociais e emocionais na vida da vítima.

Após traçar o contexto histórico e social da pornografi a de vingança no 

Brasil, essa mesma autora afi rma que se trata de uma forma de violência de 

gênero. Não são raras as ocorrências de suicídio ou de depressão severa em 

mulheres jovens e adultas, no Brasil e no mundo, após serem vítimas dessa 

prática violenta: a divulgação não autorizada de material íntimo.

Essa nova modalidade de violência não é suportada exclusivamente pelas 

mulheres, mas especialmente praticada contra elas, refl etindo uma questão de 

gênero, culturalmente construída na sociedade (CAVALCANTE, Vivianne A. 

P.; LELIS, Acácia G.S. Violência de gênero contemporâneo: uma nova modalidade 

através da pornografi a de vingança. In: Interfaces Científi cas, Aracaju, v. 4, n. 3, 

junho de 2016).

Como afi rmam as pesquisadoras CALVANTE e LELIS (2016, p. 61), nas 

décadas passadas, o “macho” quando desafi ado, rejeitado ou inconformado fazia 

uso da violência física para se autoafi rmar, hoje, reage com a violência simbólica 

ao expor cenas da mulher em público.

Sobre a cultura da violência contra a mulher e a construção simbólica da 

superioridade masculina, Simone de Beauvoir (O segundo sexo. São Paulo: 

Difusão Europeia do Livro, 1970) acrescenta: “(...) a história mostrou-nos que 

os homens sempre detiveram todos os poderes concretos, desde os primórdios 

tempos do patriarcado, julgaram útil manter a mulher em estado de dependência, 

seus códigos estabeleceram-se contra elas” (Op. cit., p. 179) (...) “A mulher é 
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mais fraca do que o homem; ela possui menos força muscular, menos glóbulos 

vermelhos, menor capacidade respiratória; corre menos depressa, ergue pesos 

menos pesados, não há quase nenhum esporte em que possa competir com ele; 

não pode enfrentar o macho na luta”. (Op. cit., p. 174).

CAVALCANTE e LELIS (2016, p. 63-64) narram o primeiro caso de 

“Pornografi a de Vingança” que repercutiu na mídia mundial, no ano de 1980:

Aconteceu durante um acampamento, quando o casal americano LaJuan e 

Billy Wood fotografaram-se nus. Ao voltarem para casa, trataram de revelar o 

material e guardá-lo em seu quarto, num local que julgavam seguro. Algum tempo 

depois, um vizinho e amigo do casal, Steve Simpson, invadiu seu apartamento e 

encontrou as imagens de LaJuan nua, e resolveu enviá-las para uma revista 

especializada em publicação pornográfi ca para homens, a qual era composta por 

imagens de modelos não profi ssionais fornecidas pelos próprios leitores.

Para que as imagens fossem publicadas era necessário o preenchimento de 

um formulário, Simpson o fez com dados falsos, inclusive no que dizia respeito 

à sexualidade de LaJuan. Contudo, ao informar o número de telefone da vítima, 

divulgou seu contato verdadeiro, fato este que lhe gerou grande exposição após 

a publicação da revista, pois por diversas vezes recebeu ligações sendo assediada.

Assim, o Revenge Porn é anterior à popularização da Internet, embora 

tenha sido assustadoramente difundido por ela. A publicação desse tipo de 

material na internet reveste-se de contornos ainda mais dramáticos, em função 

tanto da velocidade de disseminação da informação quanto da difi culdade de se 

excluir totalmente um determinado conteúdo das aplicações e sites da internet.

Danielle CITRON e Mary Anne FRANKS (Criminalizing revenge porn. 

49 Wake Forest L. Review, 345, 2014) conceituam a exposição pornográfi ca 

não consentida como a distribuição de imagens ou sons sexuais de indivíduos 

sem seu respectivo consentimento, englobando as capturadas amplamente sem 

consentimento (por exemplo, por meio de câmeras escondidas ou de gravação de 

violência sexual), bem como as obtidas no contexto privado ou confi dencial de 

um relacionamento com consentimento (por exemplo, as capturadas pela própria 

vítima e, consensualmente, compartilhada com o parceiro), mas divulgadas sem 

autorização.

A partir desse conceito, Spencer SYDOW e Ana Laura CASTRO 

(Exposição pornográfica não consentida na internet. Belo Horizonte, 

D’Placido, 2017) entendem necessário fazer um aprimoramento na defi nição, 

para tornar mais claras possíveis situações em julgamento.
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Assim, na exposição pornográfica não autorizada, a ausência de 

consentimento possui duas subdivisões: (a) a ausência de consentimento na 

captação ou (b) a ausência de consentimento na divulgação. É possível, assim, 

que a captura de imagens ou sons tenha ocorrido com o consentimento da outra 

parte, mas sua divulgação ocorra a sua revelia.

CITRON e FRANKS (2014) explicam que é muito comum o uso 

intercambiável dos termos “exposição pornográfi ca não consentida” e “vingança 

pornográfi ca”, sendo que também se aplicam popularmente no mesmo sentido 

das expressões “estupro cibernético” e “pornografi a involuntária”. No entanto, 

SYDOW e CASTRO (2017) fazem uma diferenciação maior no conceito de 

“exposição pornográfi ca não consentida”, pois não seriam intercambiáveis.

Antes da conceituação propriamente dita, contudo, esses autores defi nem 

outros conceitos próximos. O primeiro deles é (i) o Cyberbullying, uma forma de 

amedrontamento via comportamento, repetida ou com potencial de repetição, 

indesejado e agressivo, por meio eletrônico, havida entre crianças e adolescentes, 

geralmente envolvendo uma diferença real ou percebida de poder. Ainda, podem 

ser mencionados (ii) o Cyberstalking ou cyberharassment (ciberassédio), os quais 

representam um padrão repetido de perseguição, atenção indesejada, assédio, 

contato ou qualquer outro curso de conduta dirigido a uma vítima específi ca 

e com potencial de acarretar medo e constrangimento. Nesse ambiente, pode 

ocorrer ainda (iii) a Sextortion (sextorsão), uma modalidade especial de extorsão 

cibernética, que não envolve valores patrimoniais. Ocorre quando o perpetrador 

exige que a vítima envie imagens ou preste favores sexuais, sob a ameaça de 

distribuir informações pessoais e/ou imagens pornográfi cas ou sexualmente 

explícitas.

Para SYDOW e CASTRO (2017), a exposição pornográfica não 

consentida é uma espécie do gênero pornografi a. Apesar da difi culdade de sua 

defi nição, Michael REA (What is pornography? NÔUS, 35(1), 2001) afi rma 

que o conceito de pornografi a está sempre relacionado a uma das seguintes 

categorias: (i) venda de sexo para lucro; (ii) arte ruim; (iii) representação de 

homens e mulheres como objetos sexuais; (iv) obscenidade; (v) forma de 

contribuição para opressão, em especial das mulheres; e (vi) material produzido 

com a intenção de provocar excitação ou que resulte nesse efeito.

Pelo exposto acima, pode defi nir a exposição pornográfi ca não consentida como 

a “disseminação não autorizada de imagem em nudez total, parcial ou mídias que 

retratam ato sexual” (SYDOW e CASTRO, 2017, 38). Para melhor compreensão 
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do fenômeno, os pesquisadores propõem que esse tipo de exposição poderia ser 

submetido a uma classifi cação detalhada, da seguinte forma:

1. Conforme a fonte: (a) oriunda da própria vítima, (b) oriunda do parceiro ou 

da parceira sexual, (c) oriunda de terceira pessoa não participante do ato ou (d) de 

captação pública ou (e) de origem ignorada.

2. Conforme a obtenção do material: (a) consentida ou (b) não-consentida.

3. Conforme a permissão para divulgação do material: (a) de divulgação 

consentida; (b) de divulgação parcialmente consentida ou (c) de divulgação não-

consentida/de divulgação proibida.

4. Conforme a motivação da publicação: (a) por vingança, (b) para humilhação 

da vítima, (c) por vaidade ou fama do divulgador, (d) com objetivo de chantagem 

ou para a obtenção de vantagem ou (e) com o objetivo de lucro. (SYDOW e 

CASTRO, 2017, p. 39)

Esse tipo de exposição representa uma grave violação aos direitos de 

personalidade. Atenta ao perigo desse ato insidioso, a legislação brasileira tomou 

medidas para a responsabilização penal e civil.

Nesse sentido, veja-se a Lei n. 12.737/2012, também conhecida como Lei 

Carolina Dieckmann, por meio da qual se criminalizou a “invasão de dispositivo 

informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante 

violação indevida de mecanismo de segurança e com o fi m de obter, adulterar ou 

destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do 

dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”, com pena 

de detenção, de três meses a um ano.

Em tramitação no Senado Federal, também há o Projeto de Lei da Câmara 

n. 18, de 2017 - Projeto de Lei Rose Leonel, aprovado pela Comissão de 

Constituição e Justiça - CCJ e pronto para deliberação no plenário dessa casa 

legislativa.

Tal projeto de lei inclui a comunicação no rol de direitos assegurados à 

mulher pela Lei Maria da Penha, bem como reconhece que a violação da sua 

intimidade consiste em uma das formas de violência doméstica e familiar, e 

tipifi ca a exposição pública da intimidade sexual. A proposta tem o seguinte 

teor:

Art. 2º O art. 3º da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), 

passa a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, 

à cultura, à comunicação, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. (NR)

Art. 3º O art. 7º da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), 

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:

Art. 7º ............................................................................................

VI - a violação da intimidade da mulher, entendida como a divulgação, 

por meio da internet ou outro meio de propagação de informações, de 

dados pessoais, vídeos, áudios, montagens e fotocomposições da mulher, 

obtidos no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, 

sem seu expresso consentimento. (NR)

Art. 4º O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa 

a vigorar acrescido do seguinte art. 140-A:

Exposição pública da intimidade sexual

Art. 140-A. Ofender a dignidade ou o decoro de outrem, divulgando, por 

meio de imagem, vídeo ou qualquer outro meio, material que contenha 

cena de nudez ou de ato sexual de caráter privado.

Pena: reclusão, de três meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço a metade se o crime 

é cometido:

I - por motivo torpe;

II - contra pessoa com defi ciência.

Na esfera civil, especifi camente no Marco Civil da Internet, a única exceção 

à reserva de jurisdição para a retirada de conteúdo infringente da internet está 

relacionada a “vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de 

atos sexuais de caráter privado”. Nessas circunstâncias, o provedor passa a ser 

subsidiariamente responsável a partir da notifi cação extrajudicial formulada 

pelo particular interessado na remoção desse conteúdo, e não a partir da ordem 

judicial com esse comando. Veja-se o conteúdo o art. 21 do Marco Civil:

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo 

gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da 

intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, 

de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de 
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atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação 

pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma 

diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização 

desse conteúdo.

Parágrafo ú nico. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena 

de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material 

apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da 

legitimidade para apresentação do pedido.

A partir do exposto acima, portanto, conclui-se que a recorrente não pode 

ser obrigada a monitorar previamente o resultado das pesquisas, de forma a 

bloquear de modo prévio os links que conduzam ao conteúdo infringente. 

No entanto, deve excluir dos resultados de pesquisa os links que indiquem o 

conteúdo íntimo, após ser notifi cada pela recorrida, com a indicação precisa do 

localizador único (URL).

VII – Da conclusão

Em síntese, conclui-se que:

(a) a atividade dos provedores de busca, por si própria, pode causar 

prejuízos a direitos de personalidade, em razão da capacidade de limitar ou 

induzir o acesso a determinados conteúdos;

(b) como medida de urgência, é possível se determinar que os provedores 

de busca retirem determinados conteúdos expressamente indicados pelos 

localizadores únicos (URLs) dos resultados das buscas efetuadas pelos usuários, 

especialmente em situações que: (i) a rápida disseminação da informação 

possa agravar prejuízos à pessoa; e (ii) a remoção do conteúdo na origem possa 

necessitar de mais tempo que o necessário para se estabelecer a devida proteção 

à personalidade da pessoa exposta;

(c) mesmo em tutela de urgência, os provedores de busca não podem ser 

obrigados a executar monitoramento prévio das informações que constam nos 

resultados das pesquisas;

(d) a “exposição pornográfi ca não consentida”, da qual a “pornografi a de 

vingança” é uma espécie, constituiu uma grave lesão aos direitos de personalidade 

da pessoa exposta indevidamente, além de confi gurar uma grave forma de 

violência de gênero que deve ser combatida de forma contundente pelos meios 

jurídicos disponíveis;
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(e) a única exceção à reserva de jurisdição para a retirada de conteúdo 

infringente da internet, prevista na Lei n. 12.965/2014, está relacionada a 

“vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 

caráter privado”, conforme disposto em seu art. 21 (“O provedor de aplicações 

de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado 

subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem 

autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais 

contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o 

recebimento de notifi cação pelo participante ou seu representante legal, deixar 

de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, 

a indisponibilização desse conteúdo”). Nessas circunstâncias, o provedor passa a 

ser subsidiariamente responsável a partir da notifi cação extrajudicial formulada 

pelo particular interessado na remoção desse conteúdo, e não a partir da ordem 

judicial com esse comando; e

(f ) na hipótese em julgamento, a adolescente foi vítima de “exposição 

pornográfi ca não consentida” e, assim, é cabível para sua proteção a ordem de 

exclusão de conteúdos (indicados por URL) dos resultados de pesquisas feitas 

pelos provedores de busca, por meio de antecipação de tutela.

Forte nessas razões, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, 

dou-lhe provimento, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, para 

reformar a decisão recorrida e afastar, mesmo em antecipação dos efeitos da 

tutela, a obrigação de prévio monitoramento e retirada do conteúdo ilegal 

independentemente de indicação do localizador URL. Mantém-se, assim, 

a obrigação de não-divulgação nos resultados de busca da recorrente dos 

conteúdos cujos localizadores únicos (URLs) foram informados pelo parquet 

paulista.

RECURSO ESPECIAL N. 1.725.225-SP (2016/0271078-0)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Paulo Aparecido Antoniol

Advogado: Paulo de Tarso Andrade Bastos - SP060670
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Advogados: Gabriela Oliveira Telles de Vasconcellos e outro(s) - 

DF023542

Cezar Degraf Matheus - PR012154

Recorrido: Balbas Construcao e Empreendimentos Imobiliarios Ltda

Advogados: Márcia Cecília Munis - SP117902

Magda Cristina Muniz e outro(s) - SP217507

EMENTA

Recuso especial. Processual Civil. CPC/1973. Apelação deserta. 

Recolhimento a menor da complementação do preparo. Ausência 

de atualização monetária da taxa judiciária. Exigência decorrente 

da interpretação da legislação local. Óbice da Súmula 280/STJ. 

Julgados desta Corte Superior. Surpresa processual. Ocorrência no 

caso concreto.

1. Controvérsia acerca da incidência de correção monetária sobre 

o valor da taxa judiciária na hipótese complementação insufi ciente do 

preparo da apelação, resultando em deserção.

2. Nos termos do art. 511, § 2º, do CPC/1973: “A insufi ciência 

no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não 

vier a supri-lo no prazo de cinco dias”.

3. Caráter tributário da taxa judiciária, inserindo-se na 

competência legislativa estadual disciplinar a incidência de correção 

monetária sobre a base de cálculo.

4. Necessidade de se interpretar a legislação tributária do Estado 

de origem para se concluir pela incidência, ou não, de correção 

monetária sobre o valor da taxa judiciária recolhida a destempo.

5. Incidência do óbice da Súmula 280/STF, segundo o qual “por 

ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Julgados desta 

Corte Superior.

6. Ocorrência, porém, de surpresa processual no caso concreto, 

uma vez que o despacho de complementação do preparo não fez 

referência à incidência de correção monetária sobre o valor da 

complementação da taxa judiciária.
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7. Possibilidade de aplicação do princípio da não surpresa na 

vigência do CPC/1973. Julgados desta Corte Superior.

8. Determinação de retorno dos autos para nova oportunidade de 

complementação do preparo. 

9. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

a Egrégia Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar 

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

Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze (Presidente), 

Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Paulo de Tarso Andrade Bastos, pela parte recorrente: Paulo 

Aparecido Antoniol

Brasília (DF), 13 de março de 2018 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 26.3.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Paulo Aparecido Antoniol em face de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Apelação. Preparo insufi ciente. Complementação errada. Falta de atualização 

monetária. Deserção confi gurada. Recurso do réu não conhecido.

Coisa julgada. Violação. Inocorrência.

Sentença. Julgamento ultra petita. Correção de ofício.

Compromisso de venda Cobrança de saldo devedor. Não acolhimento de 

critérios adotados na petição inicial. Impossibilidade de atribuir responsabilidade 

por verbas de sucumbência exclusivamente ao réu. Apelação da autora 

desprovida com observação. (fl . 1.381)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl s. 1.400/1.404).
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Em suas razões, a parte recorrente alegou, essencialmente, violação ao art. 

511, § 2º, do CPC/1973, sob os argumentos de: (a) ausência de norma que 

determine a incidência de correção monetária sobre o valor do preparo recursal; 

(b) ausência de indicação do valor da complementação; e (c) surpresa processual.

Houve impugnação, em que a parte agravada sustentou, dentre outros 

argumentos, que a correção monetária do valor da taxa judiciária decorreria 

de entendimento fi rmado pelo Tribunal de origem acerca da Lei Estadual n. 

11.608/2003.

O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo ascendido 

a esta Corte Superior por força de agravo, que veio ser provido por esta Turma 

na sessão de dia 20.02.2018, determinando-se a inclusão do recurso especial em 

pauta de julgamento.

Por meio da petição de fl . 1.789/1.790, o ora agravante requereu a concessão 

de tutela provisória, tendo em vista o início do cumprimento provisório de 

sentença na origem.

A tutela provisória foi deferida, para se agregar efeito suspensivo ao 

recursos especial, suspendendo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença.

É o relatório.

VOTO

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

recurso especial merece ser provido.

A controvérsia recursal diz respeito à incidência de correção monetária 

sobre o valor da taxa judiciária na hipótese complementação insufi ciente do 

preparo da apelação.

No juízo de origem, a secretaria emitiu, após prolação de sentença, uma 

“certidão de preparo”, datada de 19.07.2010, com o seguinte teor:

Certifico e dou fé que o valor atualizado da causa é de R$ 209.502,53 e o 

preparo importa em R$ 4.190,05. Certifi co ainda que, para remessa dos autos 

ao E. Tribunal de Justiça, deverá ser recolhido o valor de R$ 25,00 por volume, 

totalizando R$ 150,00, conforme Provimento CSM 833/04. (fl . 1.220, sem grifos no 

original)

Contra a sentença, houve apelação por ambas as partes.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

542

A parte ora recorrida recolheu integralmente o valor do preparo.

A parte ora recorrente, contudo, recolheu apenas R$ 3.225,58 a título de 

taxa judiciária, valor menor do que o consignado na certidão de preparo.

Em 2013, o relator da apelação, constatando a insufi ciência de preparo, 

determinou a complementação, por meio de despacho lavrado nos seguintes 

termos, na parte que interessa ao presente voto:

Complemente o apelante Paulo a taxa judiciária em cinco dias, sob pena de 

deserção. (fl . 1.333)

Ante esse despacho, o apelante recolheu a quantia que entendeu faltante 

(R$ 964,47), referenciada no ano de 2010.

O Tribunal de origem, então, julgou deserta a apelação, sob o fundamento 

de que a complementação do preparo teria sido insufi ciente, devido à falta de 

atualização monetária, não sendo possível abrir-se uma segunda oportunidade 

para complementação.

Sobre esse ponto, merece transcrição o seguinte trecho do acórdão 

recorrido:

O recurso do réu é deserto.

Concedido prazo para complementação do preparo (fl s. 1.257), o réu recolheu 

valor insufi ciente.

O preparo calculado para julho de 2010 era de R$ 4.190,05 (fls. 1.157) 

e o cálculo da complementação dependia da atualização monetária do total 

devido até o recolhimento da diferença, pois a atualização monetária nada 

acrescenta, apenas mantendo o valor da moeda ante a infl ação, e este Tribunal 

de Justiça tem reconhecido a necessidade de atualização monetária para cálculo 

do preparo. Confira-se: 10ª Câmara de Direito Privado, apelação n. 0007543-

63.2008.8.26.0361, relator Desembargador Araldo Telles, j. 3.9.2013; 2ª Câmara de 

Direito Privado, apelação n. 9184752-81.2005.8.26.0000, relator Desembargador 

José Carlos Ferreira Alves, j. 31.8.2010; 23ª Câmara de Direito Privado, AI n. 0240078-

38.2012.8.26.0000, relator Desembargador J.B. Franco de Godoi, j. 20.2.2013.

O réu, com a complementação, recolheu o valor de R$ 4.190,05 (R$ 3.225,58 em 

18.10.2010 + R$ 964,47 em 25.3.2013) (fl s. 1.219 e 1.267). Evidente a insufi ciência, 

tendo em vista a falta de atualização monetária até o recolhimento da diferença.

Portanto, esgotada a possibilidade de complementação do preparo 

insufi ciente, é de rigor o decreto de deserção. (fl s. 1.381 s.)
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Daí a controvérsia acerca da atualização monetária do preparo e da surpresa 

processual.

O Código de Processo Civil de 1973, como também o atual, disciplinam o 

preparo dos recursos, mas apenas sob o enfoque processual, conforme se verifi ca 

no enunciado normativo do art. 511, § 2º, do CPC/1973, abaixo transcrito:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 

exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de 

remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...............................................

§ 2º A insufi ciência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, 

intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.

A par da disciplina processual, as parcelas componentes do preparo estão 

sujeitas a normas específi cas.

No caso da taxa judiciária, tratando-se de um tributo da competência 

estadual, cabe à legislação tributária local estabelecer a base de cálculo desse 

tributo, incluindo ou não correção monetária sobre o valor da causa.

No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na exegese da legislação 

local, concluiu pela incidência de correção monetária.

Desse modo, para se excluir a correção monetária, como pretende o ora 

recorrente, seria necessário contrastar a interpretação do Tribunal de origem, 

providência inviável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da 

Sumula 280/STF, abaixo transcrita:

Sumula 280/STF - Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes julgados desta Corte, específi cos 

sobre a questão da atualização monetária do preparo recursal:

Processual Civil. Recurso especial. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 

Prequestionamento. Matéria constitucional. Valor da causa. Correção monetária. 

Preparo. Matéria de índole local. Súmula n. 280/STF. Desapropriação. Depósito 

judicial. Atualização. Precedentes.

1. Tendo a Corte Regional fundamentado sua decisão em base jurídica 

adequada e sufi ciente ao desate da lide, não haveria porque se reexaminar a 

matéria conforme a tese defendida pelos embargantes. Violação do art. 535 do 

CPC não caracterizada.
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2. Não merece ser conhecido recurso especial com base na alínea “a” do 

permissivo constitucional se o acórdão impugnado decide a lide sem emitir juízo, 

ainda que implícito, que devesse guardar conformidade com os comandos legais 

tidos por violados.

3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência 

do STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar 

a rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior.

4. “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (Súmula n. 280/

STF).

5. O STJ fi rmou o entendimento de que a correção monetária deve incidir 

sobre o valor depositado, devido ao expropriado, até o efetivo levantamento do 

dinheiro.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 120.189/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 

21.03.2005, sem grifos no original)

Processo Civil. Recurso especial. Preparo. Pagamento insufi ciente. Deserção. 

Inocorrência. Estado de São Paulo. Preparo recursal. Vinculação ao valor da causa. 

Correção monetária. Regimento de custas. Lei Estadual n. 4.952/85. Impossibilidade 

de análise na instância especial. Enunciado n. 280 da Súmula/STF.

I - Segundo entendimento do Tribunal, o pressuposto da deserção, salvo 

malícia, é a falta de pagamento e não a sua insufi ciência, no mesmo sentido que 

veio a ser adotado pela nova redação dada ao art. 511, CPC, pela Lei n. 9.756/1998.

II - A instância especial não se presta à análise de lei estadual, nos termos do 

enunciado n. 280 da súmula/STF.

III - A aplicação do Provimento n. 1/95, expedido pelos Tribunais de Justiça e de 

Alçada de São Paulo, que não se qualifi ca como lei federal e que visou orientar e 

facilitar a conduta dos interessados, não exime a parte recorrente da obrigação de 

consultar o respectivo regimento de custas.

(REsp 222.877/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 

16.11.1999, sem grifos no orignal)

Como se verifi ca nesses julgados, a controvérsia acerca da atualização 

monetária da taxa judiciária não é nova nesta Corte Superior, tendo encontrado 

óbice da Súmula 280/STF.

Conclui-se, portanto, que não é possível conhecer o recurso na parte 

em que impugna a inclusão da correção monetária na base de cálculo da taxa 

judiciária.

Assiste razão à parte recorrente, contudo, no que tange ao fundamento da 

surpresa processual.
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Deveras, a boa-fé processual recomendava que se mencionasse 

expressamente no despacho de complementação do preparo a necessidade de 

atualização monetária do valor a ser complementado, tal como se procedeu no 

juízo de origem.

Desse modo, não tendo havido essa cautela no Tribunal de origem, descabe 

aplicar a deserção, que confi gura verdadeira surpresa processual, na medida em 

que se decide a controvérsia acerca da complementação do preparo com base em 

critério não revelado anteriormente à parte prejudicada pela decisão.

O princípio da não surpresa foi contemplado no enunciado normativo do 

art. 10 do Código de Processo Civil de 2015, abaixo transcrito:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No âmbito doutrinário, merece referência a seguinte passagem de obra 

coordenada por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e outros:

O dispositivo em exame também trata do princípio do contraditório, 

destacando um de seus pilares: a vedação das decisões surpresa.

Como examinado no item 15, supra, um dos aspectos mais sensíveis 

do contraditório é aquele que assegura às partes o direito de manifestação 

sobre todas as questões de fato e/ou de direito postas no processo, incluídas 

aquelas apreciáveis de ofício pelo juiz. É inerente ao contraditório o direito de as 

partes infl uenciarem nas decisões judiciais, as quais deverão enfrentar todos os 

fundamentos apresentados pelas partes.

A inovação do dispositivo em exame se põe justamente na obrigação de 

oportunizar às partes que se manifestem previamente à decisão judicial, seja para 

aquelas questões conhecíveis de ofício, seja para aqueles fundamentos extraídos 

das provas constantes dos autos e que as partes não debateram.

E a intervenção das partes não se restringe a uma simples manifestação, 

engloba, também, a de requerer e produzir provas dentro de um tempo 

compatível com o exercício pleno deste direito, sem o qual não existirá o pleno 

exercício do contraditório estabelecido no art. 5º, LV, da CF, que deverá ser 

observado pelo magistrado, também por força do art. 1º, do novo Código de 

Processo Civil (item 2, supra).

Este entendimento é derivado dos cânones do Estado Democrático de Direito, 

que deve propiciar a maior e mais ampla participação dos jurisdicionados nas 

esferas decisórias da administração pública, da qual o Judiciário não se exclui.
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Ressalte-se, por fim, que a consequência da inobservância da norma 

encampada neste dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, também 

denominada “decisão de terceira via”, mesmo que não cominada expressamente. 

E a penalidade justifica-se pelo simples fato de que ela contraria norma 

fundamental do novo Código de Processo Civil e da própria Constituição Federal. 

(CARNEIRO, Paulo C. P. Decisão surpresa. in: Breves comentários ao novo código 

de processo civil. [livro eletrônico]. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016, comentários ao art. 10 do CPC/2015)

Embora o art. 10 do CPC/2015 não tenha correspondente no CPC/1973, 

o princípio da não surpresa era possível de ser extraído daquele ordenamento 

processual, embora não com tamanha magnitude.

A título exemplificativo, confira-se o seguinte julgado desta Turma, 

proferido na vigência do CPC/1973, litteris:

Processual Civil. Recurso especial. Embargos à execução. Apelação. Peças 

necessárias à compreensão da controvérsia. Ônus do recorrente. Direito 

intertemporal. Aplicação imediata lei processual. Vigência da Lei n. 11.382/2006. 

Desapensamento. Insegurança jurídica. Ausência de intimação das partes. 

Efetividade do processo. Art. 736, parágrafo único, do CPC.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 08.02.2010, no qual discute o 

ônus da parte de instruir a apelação, interposta contra sentença proferida em 

embargos à execução, com as peças necessárias ao deslinde da controvérsia. 

Embargos à execução opostos em 19.04.2004.

2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que estando os autos dos 

embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do 

processo com as cópias indispensáveis à solução da lide.

3. Na hipótese, os embargos à execução foram opostos anteriormente à 

vigência da Lei n. 11.382/2006, quando não havia a obrigatoriedade de sua 

instrução com as peças processuais relevantes ao deslinde da controvérsia (art. 

736 do CPC, parágrafo único, do CPC).

4. Mesmo tendo aplicação imediata, a nova redação do art. 736, parágrafo 

único, do CPC, não faz referência aos recursos interpostos em sede dos embargos 

que já tramitavam conforme o rito anterior, mas apenas à petição inicial dos 

novos embargos opostos.

5. “A razoabilidade deve ser aliada do Poder Judiciário nessa tarefa, de forma 

que se alcance efetiva distribuição de Justiça.

Não se deve, portanto, impor surpresas processuais, pois estas só prejudicam a 

parte que tem razão no mérito da disputa” (REsp 963.977/RS).
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6. Considerando as peculiaridades da hipótese, deveria ter sido, ao menos, 

dada oportunidade às partes para juntarem os documentos pertinentes, antes de 

se concluir pelo não conhecimento da apelação.

9. Recurso especial provido.

(REsp 1.178.562/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

23.09.2013, sem grifos no original)

À luz desses fundamentos, é de rigor o provimento do recurso especial 

para, excepcionalmente, facultar ao apelante, ora recorrente, nova oportunidade 

de complementação do preparo da apelação, seguindo-se julgamento, como se 

entender de direito.

Destarte, o recurso especial merece ser provido.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial para 

determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a f im de que o apelante, 

ora recorrente, seja novamente intimado a complementar o valor do preparo, 

especifi cando-se no despacho a incidência ou não de correção monetária sobre essa nova 

complementação, seguindo-se julgamento da apelação, como se entender de direito.

Com o provimento deste recurso especial, fi ca confi rmada e exaurida a 

tutela provisória anteriormente deferida.

É o voto.




