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EMENTA

Recurso especial. Preliminares. Nulidade do acórdão. Não 

configuração. Direito do Consumidor. Responsabilidade civil. 

Fabricante de cigarro. Morte de fumante. Tromboangeíte obliterante. 

Divergência jurisprudencial. Livre arbítrio do consumidor. 

Contextualização histórica. Atividade lícita. Modificação dos 

paradigmas legais. Produto de periculosidade inerente. Caso concreto. 

Elementos da responsabilidade civil. Dano. Reanálise. Impossibilidade. 

Súmula n. 7/STJ. Autoria. Não comprovação. Nexo de causalidade. 

Não comprovação. Dever de indenizar. Não confi guração.

1. Caso concreto em que a recorrente foi responsabilizada 

objetivamente pelos danos morais sofridos pelos familiares de fumante, 

diagnosticado com tromboangeíte obliterante, sob o fundamento de 

que a morte decorreu do consumo, entre 1973 e 2002, dos cigarros 

fabricados pela empresa.

2. Não há defi ciência de fundamentação na hipótese em que as 

premissas fáticas foram bem delineadas e a decisão foi embasada na 

análise do conjunto probatório, incluindo referências aos depoimentos 

testemunhais dos médicos que assistiram o falecido, assim como 

o cotejo entre o caso concreto e o entendimento jurisprudencial e 

doutrinário acerca do tema.
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3. Referências a textos científi cos obtidos a partir de pesquisa 

realizada pelo magistrado não implicam, por si, nulidade ou violação 

do contraditório, quando utilizadas como mero reforço argumentativo. 

A vedação jurídico-constitucional é de que o juiz produza provas 

diretamente, ultrapasse os limites dos pedidos das partes ou se 

distancie do caso concreto, comprometendo sua imparcialidade, o que 

não ocorreu.

4. Controvérsia jurídica de mérito exaustivamente analisada pela 

Quarta Turma nos leading cases REsp n. 1.113.804/RS e REsp n. 

886.347/RS. Resumo das teses fi rmadas, pertinentes à hipótese dos 

autos: (i) periculosidade inerente do cigarro; (ii) licitude da atividade 

econômica explorada pela indústria tabagista, possuindo previsão 

legal e constitucional; (iii) impossibilidade de aplicação retroativa dos 

parâmetros atuais da legislação consumerista a fatos pretéritos; (iv) 

necessidade de contextualização histórico-social da boa-fé objetiva; (v) 

livre-arbítrio do indivíduo ao decidir iniciar ou persistir no consumo do 

cigarro; e (vi) imprescindibilidade da comprovação concreta do nexo 

causal entre os danos e o tabagismo, sob o prisma da necessariedade, 

sendo insufi cientes referências genéricas à probabilidade estatística ou 

à literatura médica.

5. A configuração da responsabilidade objetiva nas relações 

de consumo prescinde do elemento culpa, mas não dispensa (i) a 

comprovação do dano, (ii) a identifi cação da autoria, com a necessária 

descrição da conduta do fornecedor que violou um dever jurídico 

subjacente de segurança ou informação e (iii) a demonstração do nexo 

causal.

6. No que se refere à responsabilidade civil por danos relacionados 

ao tabagismo, é inviável imputar a morte de fumante exclusiva e 

diretamente a determinada empresa fabricante de cigarros, pois 

o desenvolvimento de uma doença associada ao tabagismo não é 

instantâneo e normalmente decorre do uso excessivo e duradouro ao 

longo de todo um período, associado a outros fatores, inclusive de 

natureza genética.

7. Inviável rever as conclusões do Tribunal estadual quanto à 

confi guração do dano e ao diagnóstico clínico do falecido diante 
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da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, 

procedimento vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

8. Na hipótese, não há como afirmar que os produto(s) 

consumido(s) pelo falecido ao longo de aproximadamente 3 (três) 

décadas foram efetivamente aqueles produzidos ou comercializados 

pela recorrente. Prova negativa de impossível elaboração.

9. No caso, não houve a comprovação do nexo causal, sob o 

prisma da necessariedade, pois o acórdão consignou que a doença 

associada ao tabagismo não foi a causa imediata do evento morte e que 

o paciente possuía outros hábitos de risco, além de reconhecer que a 

literatura médica não é unânime quanto à tese de que a tromboangeíte 

obliterante se manifesta exclusivamente em fumantes.

10. Não há como acolher a responsabilidade civil por uma genérica 

violação do dever de informação diante da alteração dos paradigmas 

legais e do fato de que o fumante optou por prosseguir no consumo 

do cigarro em período no qual já havia a divulgação ostensiva dos 

malefícios do tabagismo e após ter sido especifi camente alertado pelos 

médicos a respeito os efeitos da droga em seu organismo, conforme 

expresso no acórdão recorrido.

11. Aquele que, por livre e espontânea vontade, inicia-se no 

consumo de cigarros, propagando tal hábito durante certo período 

de tempo, não pode, doravante, pretender atribuir a responsabilidade 

de sua conduta a um dos fabricantes do produto, que exerce atividade 

lícita e regulamentada pelo Poder Público. Tese análoga à fi rmada 

por esta Corte Superior acerca da responsabilidade civil das empresas 

fabricantes de bebidas alcóolicas.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou 

improcedente a demanda indenizatória.

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, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
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Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy 

Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 22 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 1º.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Souza Cruz Ltda., com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul assim ementado:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Reparatória por danos morais e 

materiais. Tabagismo. Indústria fumageira. Doença relacionada diretamente ao 

tabagismo. Tromboangeíte Obliterante - TAO (Doença de Buerger). Amputações 

de membros: morte do fumante. Causas mediatas e imediatas vinculadas ao 

tabagismo. Análise de prova que confi rma o nexo causal.

1. Agravo retido. Prescrição. Art. 27 do CDC. Prazo quinquenal. Ação ajuizada pelos 

sucessores - dano moral pela morte não prescrito. Desacolhimento.

Em que pese o entendimento de que para a pretensão de reparação ajuizada 

pelo próprio fumante incide a prescrição quinquenal, com marco, inicial na 

data do conhecimento do dano, nos termos do art. 27 do Código de Defesa 

do Consumidor, ou seja, a partir do momento em que a doença passou a ser 

conhecida pela vítima, no caso em comento tem-se que a ação foi ajuizada pelos 

sucessores, em razão dos danos morais experimentados com a morte do fumante, 

sendo que é assente no STJ o entendimento de que nesses casos a ação exercível 

nasce a partir do óbito do fumante. Precedente do STJ.

E, no caso, como o óbito ocorreu no dia 26.06.2002 e a presente ação foi 

ajuizada no dia 14.07.2004, tem-se que a ação foi ajuizada antes do prazo 

prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

2. Mérito.

A matéria não comporta juízos apriorísticos, prevalecendo o exame da 

casuística, já que se trata de ações indenizatórias com peculiaridades próprias. 

Em cada caso apresentado, desta forma, há que se examinar a presença dos 

requisitos para que se reconheça o dever de indenizar: dano, culpa e nexo causal.

2.1 Livre arbítrio, exercício regular de um direito e licitude.

O livre arbítrio não serve para afastar o dever de indenizar das companhias 

fumageiras pelas mesmas razões que não se presta para justificar a 
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descriminalização das drogas. O homem precisa ser protegido de si mesmo, 

mormente porque lidamos com produtos que podem minar a capacidade de 

autodeterminação.

No que tange ao exercício regular de um direito, como bem mencionou em 

precedente desta Corte, mister, nessa esfera, distinguir o abuso de direito do mau 

uso de uma liberdade.

De fato, enquanto o exercício de prerrogativas conferidas, explicitamente, a 

uma pessoa, reveste-se de presunção de licitude, o exercício do amplo e vago 

poder de agir, decorrente de ausência de proibição legal, não confere senão uma 

frágil presunção de licitude do ato (omissivo ou comissivo) praticado. Destarte, 

para que haja responsabilização civil, a conduta não precisa ser necessariamente 

ilícita, deve ser uma conduta que causa dano a outrem. O que está em jogo não 

é a natureza jurídica da conduta das empresas fabricantes de cigarro, mas sim os 

danos causados por essa conduta, seja ela lícita ou não.

Ademais, não olvidemos de que estamos diante de uma relação de consumo, 

de forma que a responsabilização se dá independentemente da existência de 

culpa, na esteira do que preceitua o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. 

Tal norma tem o intuito de resguardar a integridade física e psíquica do 

consumidor.

2.2. Nexo causal. Exame de provas.

Inobstante a constatação de que a TAO não foi a causa imediata do evento 

morte, uma vez que teria ocorrido um AVC hemorrágico, ou como constou do 

atestado de óbito (fl. 18) “edema cerebral, disfunção múltiplo orgânica” (sic), 

restou evidenciado que a vítima sofria da patologia Tromboangeíte Obliterante, 

doença diagnosticada por todos os médicos que a trataram e que foi evoluindo, 

acarretando a amputação de membros do seu corpo e que certamente infl uenciou 

na morte prematura do fumante - com 46 anos sem olvidar da presença de 

centenas de componentes tóxicos existentes nos cigarros. A literatura médica 

é praticamente unânime ao afi rmar que a doença da qual o autor padeceu - 

tromboangeíte obliterante TAO (Doença de Buerger) - manifesta-se apenas em 

fumantes, ou seja, o tabagismo é conditio sine qua non para o desenvolvimento 

da doença. Daí a grande diferença deste caso para outros que aportaram nesta 

Corte. No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra que o autor sofreu 

de TAO, desde as suas condições pessoais até os sintomas, e as conseqüências 

experimentadas se amoldam às lições da literatura médica acerca da moléstia. 

Ao depois, a patologia foi diagnosticada por todos os médicos que trataram do 

paciente.

Diante de tais constatações, considerando que a vítima de fato era portador de 

TAO, doença que se manifesta exclusivamente em fumantes, há que se reconhecer 

a responsabilidade da ré pelos danos experimentados. E a morte se encontra 

na linha do desdobramento causal do tabagismo, consabido que a doença 

vascular está intimamente vinculada ao vício, que, ainda, agrava sobremaneira a 

hipertensão arterial, causa principal da ocorrência de isquemias.
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2.3. Culpa concorrente.

Ainda que se considerasse a existência de culpa concorrente da vítima, tal 

circunstância não teria condão de eximir ou mitigar a responsabilidade da ré, 

afastando-se essa apenas quando demonstra hipótese de culpa exclusiva da 

vítima.

2.4. Danos morais.

Em caso de amputações de parte do corpo e morte prematura, como na 

hipótese, é desnecessária a comprovação dos danos morais sofridos pelos 

familiares da vítima (esposa e filhos), os quais tiveram que acompanhar e 

enfrentar as conseqüências nefastas da evolução da doença no seu marido e pai 

até a morte prematura deste, visto que o dano moral existe in re ipsa.

3. Quantum indenizatório.

Tendo em vista que a indenização a título de reparação de dano moral 

deve ter em conta não apenas a mitigação da ofensa, mas também atender a 

um cunho de penalidade e coerção, a fi m de que funcione preventivamente, 

evitando novos acontecimentos, mas sem olvidar de que não pode dar margem 

ao enriquecimento sem causa, tenho que o quantum merece ser fi xado no valor 

de R$ 300.000,00. Tal montante não se mostra nem tão baixo - assegurando o 

caráter repressivo pedagógico próprio da indenização por danos morais - nem 

tão elevado - a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

4. Danos materiais.

Por fim, consigno que conforme enuncia o princípio “tantum devolutum 

quantum appellatum”, é o apelante - mediante suas razões recursais e o pedido 

de nova decisão - quem delimita a devolutividade do recurso, devendo o Tribunal 

decidir nos limites do requerido.

Agravo retido desprovido. Apelação provida (e-STJ fl s. 2.227-2.230).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl s. 2.271-

2.275).

Nas suas razões recursais (e-STJ fl s. 2.308-2.369), a Souza Cruz alega, 

preliminarmente, a nulidade do acórdão por violação dos art. 130, 131, 165, 368, 

334, III, 398, 458, II, 463 e 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973.

Aponta omissão e defi ciência da fundamentação do acórdão recorrido no 

que se refere aos seguintes pontos: (a) a natureza do defeito do produto fabricado 

pela recorrente; (b) a não incidência dos artigos 154 e 1.060 do Código Civil de 

1916; (c) a ausência de prova do nexo de causalidade entre o consumo do cigarro 

e as enfermidades desenvolvidas pelo recorrido, e (d) a inexistência de norma 

legal que impusesse à recorrente a obrigação de divulgar advertências à época 

dos fatos no período em que o tabagismo foi adquirido.
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Alega ofensa ao contraditório e violação dos artigos 130, 131, 368 e 398 

do CPC/1973 ao argumento de que o Tribunal de origem fundamentou sua 

decisão em dados obtidos unilateralmente em páginas da internet.

Defende que foi violado o art. 334, III, do CPC/1973, ante a ausência de 

prova de que os cigarros consumidos pelo falecido eram fabricados pela empresa 

ré.

No mérito, aponta violação dos arts. 186, 188 e 927 do Código Civil 

de 2002 e do art. 1º da Lei n. 9.294/1996, tendo em vista a licitude de suas 

atividades comerciais.

Assevera a inaplicabilidade dos artigos 8º, 12, § 1º, II e § 3º, II e III, e, 

ainda, dos artigos 36 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a 

inexistência de defeito no produto e de publicidade enganosa. 

Defende que não poderia ser condenada por suposta culpa ou dolo por 

não informar os efeitos do cigarro, pois tais danos são de conhecimento público 

e notório. Alega, ademais, que antes do advento do CDC inexistiria o dever 

jurídico específi co de divulgar a existência de tais riscos na extensão exigida 

pelo Tribunal de origem. Aponta, nesse sentido, violação dos arts. 6º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 4º, III, 6º, III, 9º, 10, 30, 31 e 118 

do CDC e negativa de vigência das Leis n. 9.294/1996 e n. 10.167/2000.

Com base nos arts. 334, I, do CPC/1973, 1.886 do CC/2002 e 12, § 3º, 

III, do CDC, assevera a existência de culpa exclusiva da vítima e a assunção do 

risco de produzir o resultado danoso pelo fumante.

Afi rma que não fi cou comprovado o nexo de causalidade entre o consumo 

de cigarros e a doença do falecido, em consequente violação dos artigos 186 e 

403 do CC/2002.

Por fi m, invoca a existência de dissídio jurisprudencial com julgados de 

outros Tribunais e desta Corte Superior (REsp 886.347/RS, Relator Min. 

Honildo Amaral de Mello Castro, Quarta Turma, DJe 8/6/2010, e REsp 

1.113.804/RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

24/6/2010).

Pleiteia a prevalência do decidido nos acórdãos paradigmas no que tange 

ao reconhecimento a) da licitude da atividade desenvolvida pela ré; b) da 

ausência de defeito no produto; c) da notoriedade dos riscos associados ao 

consumo de cigarros; d) da ausência de publicidade enganosa; e) da culpa 

exclusiva do consumidor que, no exercício de seu livre arbítrio, assume os riscos 
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da periculosidade inerente ao cigarro; e f ) da ausência de nexo de causalidade 

direto e imediato entre o consumo de cigarros e a doença alegada.

Regularmente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões 

(e-STJ fl . 2.466).

Admitido o recurso na origem (e-STJ fl s. 2.473-2.483), vieram os autos a 

esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação 

merece prosperar.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

Cinge-se a controvérsia a determinar se a empresa fabricante de cigarros 

possui responsabilidade civil objetiva pelos danos morais decorrentes da morte 

de fumante, na hipótese de diagnóstico da doença vascular tromboangeíte 

obliterante.

1. Histórico

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

proposta por Maria Regina Braun Vescovi e Outros contra a Souza Cruz Ltda., em 

virtude do falecimento de Natal Franzão Vescovi, esposo da primeira autora e pai 

dos demais autores, sob a alegação de que a morte decorreu do agravamento de 

doença vascular conhecida como Tromboangeíte Obliterante - TAO.

De acordo com os autores, a referida síndrome teria sido adquirida por 

Natal Vescovi em razão do consumo de cigarros fabricados pela requerida 

por aproximadamente 29 (vinte e nove) anos, ocasionando a amputação de 

membros inferiores em 1994, culminando na morte do fumante em 2002, aos 

46 (quarenta e seis) anos.

A demanda foi julgada improcedente em primeiro grau (e-STJ fl s. 2.122-

2.133), por meio de sentença que destacou a ausência de conduta ilícita por parte 

da recorrente e a não violação do art. 9º do Código de Defesa do Consumidor, 

no tocante à publicidade de seus produtos.
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Já em segundo grau, a apelação dos autores foi provida e a Sousa Cruz 

condenada ao pagamento de danos morais f ixados no valor de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios fi xados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu se tratar de hipótese 

de responsabilização objetiva da ré, com base no art. 12 do CDC. Na ocasião, 

considerou caracterizado o nexo de causalidade entre a doença desenvolvida e 

o consumo dos cigarros produzidos pela ré e julgou irrelevante a existência de 

culpa concorrente da vítima. Não vislumbrou, contudo, a existência de danos 

materiais.

Irresignada, a Sousa Cruz opôs embargos declaratórios (e-STJ fl s. 2.258-

2.268) apontando a defi ciência de fundamentação do acórdão recorrido, que 

foram sumariamente rejeitados pela ausência de omissão, obscuridade ou 

contradição.

Nesse contexto, sobrevieram o presente recurso especial, admitido às fl s. 

2.516-2.525 e o recurso extraordinário, o qual restou obstado com base na 

Súmula n. 282/STF e na ausência de violação direta de norma constitucional.

2. Das preliminares

De início, observa-se que, tal como consta da decisão que julgou os 

declaratórios opostos à decisão que inadmitiu o recurso especial, “muitos dos 

dispositivos de lei federal invocados pela parte recorrente não foram ventilados 

pelo Órgão Julgador, tampouco o foram pelos embargos de declaração 

manejados para que suprida fosse eventual omissão” (e-STJ fl . 2.496).

De fato, não houve prequestionamento quanto às alegadas violações dos 

arts. 130, 334, III, 368 e 398 do CPC/1973. Nessa circunstância, incide o disposto 

na 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.”.

No que tange às alegações de defi ciência de fundamentação do acórdão 

recorrido, em ofensa aos arts. 131, 165, 458, II e 535, II, todos do CPC/1973, não 

assiste razão à recorrente.

De fato, embora não tenha analisado todos os argumentos que a empresa 

julga relevantes para a causa, constata-se que o Tribunal de origem motivou 
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adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do 

direito que entendeu cabível à hipótese.

Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que as premissas fáticas foram 

bem delineadas e a decisão foi embasada na análise do conjunto probatório, 

incluindo referências aos depoimentos testemunhais dos médicos que assistiram 

o falecido, assim como o cotejo entre o caso concreto e o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário acerca do tema.

Cumpre recordar o entendimento pacífi co desta Corte Superior no sentido 

de que cabe ao julgador analisar a controvérsia de acordo com o que julgar 

relevante para a formação de seu livre convencimento.

Conforme já decidido pela Terceira Turma quando do julgamento do REsp 

1.105.768/RN - que também versava sobre responsabilidade civil de empresa 

fabricante de cigarro -, “não é nula a decisão se o julgador, fazendo alusão a fatos 

de seu conhecimento pessoal, advindos de sua experiência de vida, sopesa-os 

com aqueles extraídos dos autos, formando, assim, a sua livre convicção”, haja 

vista que “parte do processo decisório empreendido pelo julgador envolve a 

interpretação da consciência social, dando-lhe efeito jurídico” (Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, julgado em 1º/6/2010, DJe 15/6/2010).

Com efeito, a atividade de subsunção do fato à norma exige muitas vezes 

que o juiz enverede por outras searas do conhecimento, pois o Direito não existe 

isoladamente no mundo, nem é o magistrado um mero expectador da realidade. O que 

o ordenamento jurídico-constitucional veda é que o juiz produza provas diretamente, 

ultrapasse os limites dos pedidos das partes ou se distancie do caso concreto, visto que, ao 

agir assim, estaria comprometendo sua imparcialidade.

Na hipótese, observa-se que as referências ao Manual Merck e a um artigo 

científi co disponível na internet foram utilizados como mero reforço argumentativo 

no voto condutor do acórdão, isto é, uma forma de contextualização dos aspectos 

médicos relacionados à tromboangeíte obliterante que o Desembargador Relator 

considerou útil para a melhor compreensão da controvérsia. Tais menções não 

implicam, por si sós, nulidade ou violação do contraditório e da ampla defesa.

Assim, verifi ca-se que a demanda foi analisada à luz das circunstâncias 

objetivas do caso concreto e das provas que foram produzidas ao longo da 

instrução processual, sob o crivo do contraditório ativamente exercido por 

ambas as partes.

Portanto, não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo 

fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão 
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da parte. Ademais, no tocante especifi camente ao art. 535 do CPC/1973, a 

nulidade somente se confi gura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal 

de origem insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser 

decidida e não foi, o que não ocorreu.

Afastam-se, portanto, as preliminares arguidas.

3. Do mérito

No mérito, o recurso especial em tela busca, em suma, o afastamento 

da responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes da morte de Natal 

Franzão Vescovi, familiar dos recorridos, imputados à empresa Sousa Cruz na 

condição de fabricante dos cigarros que supostamente teriam sido consumidos 

pelo falecido.

Embora sejam diversas as teses suscitadas no recurso especial, a controvérsia 

jurídica de fundo não é inédita e já foi submetida anteriormente a esta Corte 

Superior, merecendo destaque os acórdãos proferidos pela Quarta Turma por 

ocasião do julgamento do REsp n. 1.113.804/RS, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, e do REsp n. 866.347/RS, Relator Ministro Honildo Amaral de Mello 

Castro (Desembargador Convocado), cujas ementas possuem o seguinte teor:

Responsabilidade civil. Tabagismo. Ação reparatória ajuizada por familiares 

de fumante falecido. Prescrição inocorrente. Produto de periculosidade inerente. 

Inexistência de violação a dever jurídico relativo à informação. Nexo causal 

indemonstrado. Teoria do dano direito e imediato (interrupção do nexo causal). 

Improcedência do pedido inicial.

1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão, de forma explícita, 

rechaça todas as teses do recorrente, apenas chegando a conclusão desfavorável 

a este. Também inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal 

de origem aprecia a questão de forma fundamentada, enfrentando todas as 

questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.

2. A pretensão de ressarcimento do próprio fumante (cuja prescrição é 

quinquenal, REsp 489.895/SP), que desenvolvera moléstias imputadas ao fumo, 

manifesta-se em momento diverso da pretensão dos herdeiros, em razão dos 

alegados danos morais experimentados com a morte do fumante. Só a partir do 

óbito nasce para estes ação exercitável (actio nata), com o escopo de compensar 

o pretenso dano próprio. Preliminar de prescrição rejeitada.

3. O cigarro é um produto de periculosidade inerente e não um produto 

defeituoso, nos termos do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor, 

pois o defeito a que alude o Diploma consubstancia-se em falha que se desvia da 
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normalidade, capaz de gerar uma frustração no consumidor ao não experimentar 

a segurança que ordinariamente se espera do produto ou serviço.

4. Não é possível simplesmente aplicar princípios e valores hoje consagrados 

pelo ordenamento jurídico a fatos supostamente ilícitos imputados à indústria 

tabagista, ocorridos em décadas pretéritas - a partir da década de cinquenta 

-, alcançando notadamente períodos anteriores ao Código de Defesa do 

Consumidor e a legislações restritivas do tabagismo.

5. Antes da Constituição Federal de 1988 - raiz normativa das limitações 

impostas às propagandas do tabaco -, sobretudo antes da vasta legislação 

restritiva do consumo e publicidade de cigarros, aí incluindo-se notadamente o 

Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.294/1996, não havia dever jurídico 

de informação que impusesse às indústrias do fumo uma conduta diversa daquela 

por elas praticada em décadas passadas.

6. Em realidade, afirmar que o homem não age segundo o seu livre-arbítrio 

em razão de suposta “contaminação propagandista” arquitetada pelas indústrias 

do fumo, é afirmar que nenhuma opção feita pelo homem é genuinamente 

livre, porquanto toda escolha da pessoa, desde a compra de um veículo a um 

eletrodoméstico, sofre os infl uxos do meio social e do marketing. É desarrazoado 

afi rmar-se que nessas hipóteses a vontade não é livre.

7. A boa-fé não possui um conteúdo per se, a ela inerente, mas contextual, com 

signifi cativa carga histórico-social. Com efeito, em mira os fatores legais, históricos 

e culturais vigentes nas décadas de cinquenta a oitenta, não há como se agitar 

o princípio da boa-fé de maneira fl uida, sem conteúdo substancial e de forma 

contrária aos usos e aos costumes, os quais preexistiam de séculos, para se chegar 

à conclusão de que era exigível das indústrias do fumo um dever jurídico de 

informação aos fumantes. Não havia, de fato, nenhuma norma, quer advinda de 

lei, quer dos princípios gerais de direito, quer dos costumes, que lhes impusesse 

tal comportamento.

8. Além do mais, somente rende ensejo à responsabilidade civil o nexo causal 

demonstrado segundo os parâmetros jurídicos adotados pelo ordenamento. 

Nesse passo, vigora do direito civil brasileiro (art. 403 do CC/2002 e art. 1.060 do 

CC/1916), sob a vertente da necessariedade, a “teoria do dano direto e imediato”, 

também conhecida como “teoria do nexo causal direto e imediato” ou “teoria da 

interrupção do nexo causal”.

9. Reconhecendo-se a possibilidade de vários fatores contribuírem para o 

resultado, elege-se apenas aquele que se fi lia ao dano mediante uma relação 

de necessariedade, vale dizer, dentre os vários antecedentes causais, apenas 

aquele elevado à categoria de causa necessária do dano dará ensejo ao dever de 

indenizar.

10. A arte médica está limitada a afi rmar a existência de fator de risco entre 

o fumo e o câncer, tal como outros fatores, como a alimentação, álcool, carga 

genética e o modo de vida. Assim, somente se fosse possível, no caso concreto, 
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determinar quão relevante foi o cigarro para o infortúnio (morte), ou seja, qual a 

proporção causal existente entre o tabagismo e o falecimento, poder-se-ia cogitar 

de se estabelecer um nexo causal juridicamente satisfatório.

11. As estatísticas - muito embora de reconhecida robustez - não podem 

dar lastro à responsabilidade civil em casos concretos de mortes associadas 

ao tabagismo, sem que se investigue, episodicamente, o preenchimento dos 

requisitos legais.

12. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.

(REsp 1.113.804/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 27/4/2010, DJe 24/6/2010 - grifou-se)

Recurso especial. Responsabilidade civil. Danos morais. Fumante. Exercício 

do livre-arbítrio. Ruptura do nexo de causalidade. Violação ao art. 535 não 

confi gurada.

1. Tendo o Tribunal a quo apreciado, com a devida clareza, toda a matéria 

relevante para a apreciação e julgamento do recurso, não há falar em violação ao 

art. 535 I e II do Código de Processo Civil.

2. É incontroverso nos autos que o Autor começou a fumar nos idos de 1988, 

mesmo ano em que as advertências contra os malefícios provocados pelo fumo 

passaram a ser veiculadas nos maços de cigarro.

3. Tal fato, por si só, afasta as alegações do Recorrido acerca do 

desconhecimento dos malefícios causados pelo hábito de fumar, pois, mesmo 

assim, com as advertências, explicitamente estampadas nos maços, Miguel 

Eduardo optou por adquirir, espontaneamente, o hábito de fumar, valendo-se de 

seu livre-arbítrio.

4. Por outro lado, o laudo pericial é explícito ao afi rmar que não pode comprovar 

a relação entre o tabagismo do Autor e o surgimento da Tromboangeíte Obliterante.

5. Assim sendo, rompido o nexo de causalidade da obrigação de indenizar, não há 

falar-se em direito à percepção de indenização por danos morais.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp 886.347/RS, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro 

(Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe 

8/6/2010 - grifou-se)

O tema foi objeto de aprofundada análise em ambos os casos, sendo 

possível sintetizar as seguintes teses para interpretação da legislação federal 

correlata:

(i) adotando-se a conceituação da legislação consumerista (art. 12 do 

CDC), o cigarro não é um produto defeituoso, mas de periculosidade inerente, haja 
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vista que a nocividade lhe é intrínseca e os males à saúde associados ao seu 

uso não ultrapassam a segurança e os riscos ordinariamente esperados pelo 

consumidor;

(ii) a produção e a comercialização de cigarro são atividades consideradas lícitas 

pelo ordenamento jurídico brasileiro e possuem previsão constitucional no art. 220, 

§ 4º, da CF/1988, além de serem submetidas às restrições previstas na Lei n. 

9.294/1996 e em outras normas infralegais, notadamente no que se refere à 

publicidade;

(iii) os parâmetros atualmente estabelecidos na legislação consumerista não 

podem ser aplicados automaticamente a fatos ocorridos no passado, especialmente 

no tocante ao controle da publicidade promovida pelas empresas fabricantes 

de cigarro e ao cumprimento do dever de informação acerca dos riscos à saúde 

provocados pelo tabagismo, sob pena de se realizar uma interpretação retroativa 

da norma jurídica;

(iv) a avaliação de eventual ofensa ao dever de boa-fé objetiva das empresas 

fabricantes de cigarro também não pode prescindir da necessária contextualização 

histórico-social, haja vista que o conteúdo jurídico desse princípio não é estático 

ao longo do tempo, mas, ao contrário, sofre fortes infl uxos das mudanças dos 

paradigmas culturais e científi cos, consequências naturais do desenvolvimento 

das sociedades humanas;

(v) a despeito da infl uência exercida pela publicidade, o indivíduo possui livre-

arbítrio, de maneira que a decisão de iniciar e/ou persistir no consumo do 

cigarro deve ser vista como fruto de sua vontade autônoma, sobretudo quando se 

trata de pessoas adultas e capazes; e

(vi) o nexo de causalidade entre os danos alegados e o tabagismo não pode ser 

presumido ou demonstrado apenas com base em probabilidade estatística ou na 

literatura médica, devendo ser comprovada, no caso concreto, uma relação causal 

de necessariedade, visto que vigora no direito brasileiro a teoria do dano direto e 

imediato, nos termos do art. 403 do CC/2002 e do art. 1.060 do CC/1916.

Todas essas premissas são pertinentes à hipótese em apreço, motivo pelo 

qual também se adotam as razões de decidir dos referidos precedentes como 

parte da fundamentação ora exposta, a fi m de se evitar tautologia.

3.1 Da divergência jurisprudencial

Apesar de afi rmar ciência acerca do entendimento desta Corte Superior 

sobre o tema, inclusive, fazendo expressa alusão ao leading case REsp n. 1.113.804/
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RS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, o Tribunal de origem considerou que 

o caso concreto se diferenciava nos seus aspectos fáticos e merecia tratamento distinto, 

sob o fundamento de que:

(...)

a literatura médica é praticamente unânime ao afi rmar que a doença da qual o 

autor padeceu - tromboangeíte obliterante - manifesta-se apenas em fumantes, ou 

seja, o tabagismo é conditio sine qua non para o desenvolvimento da doença (e-STJ 

fl . 2.240 - grifou-se).

Assim, concluiu pela configuração da responsabilidade objetiva da 

Sousa Cruz, nos termos do art. 12 do CDC, asseverando que “para que haja 

a responsabilidade civil, a conduta não precisa ser necessariamente ilícita, deve 

ser uma conduta que causa dano a outrem” e acrescentando que, “ainda que se 

considerasse a existência de culpa concorrente da vítima, tal circunstância não 

teria o condão de eximir ou mitigar a responsabilidade da ré, afastando-se essa 

apenas quando demonstrada hipótese de culpa exclusiva da vítima” (e-STJ fl s. 

2.228-2.229)

Diante dessa peculiaridade, faz-se necessário demonstrar por que, no 

presente caso, não há falar em responsabilidade civil da empresa recorrente.

3.2 Da contextualização do caso concreto

Conforme relatado no aresto recorrido, o paciente faleceu devido a um 

acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, descrito no atestado de óbito como 

“edema cerebral, disfunção multipo ôrganica (sic)” (e-STJ fl . 2.244).

A Corte estadual considerou a morte uma complicação do quadro clínico 

do paciente, caracterizado por um conjunto de sintomas relacionados à doença 

vascular designada tromboangeíte obliterante - TAO (Doença de Buerger), 

cujas causas são associadas na literatura médica ao tabagismo.

A condenação foi amparada na afi rmação dos autores de que o falecido 

teria consumido habitualmente, entre 1973 e a data do óbito (26.6.2002), ou 

seja, por 29 (vinte e nove) anos, os cigarros das marcas Hollywood, Minister e 

Carlton, fabricados pela ora recorrente. Ainda de acordo com a inicial, o falecido 

teria iniciado e persistido no consumo unicamente em razão da publicidade 

predatória realizada pela fabricante e da dependência causada pela droga.
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A inconformidade da parte autora, ora recorrida, é compreensível e está 

clara nos autos. São notórias as consequências à saúde derivadas do consumo 

excessivo de cigarros. Não se desconhece, tampouco, que o tabagismo é 

considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde e uma das 

principais causas evitáveis de morte do mundo, tratando-se, ainda, de atividade 

econômica sobremaneira lucrativa.

Nas palavras de Flávio Tartuce, um dos principais defensores da tese de 

responsabilização civil das empresas fabricantes de cigarro, “parece-nos que a 

permissão para o uso totalmente livre e indiscriminado do cigarro foi um erro 

histórico da humanidade, por óbvio infl uenciado por questões econômicas e 

pelo poderio latente das empresas de tabaco” (In: Responsabilidade civil objetiva 

e risco - a teoria do risco concorrente. São Paulo: Editora Método, 2011, pág. 

338).

Essas são ponderações legítimas. Entretanto, em que pese a sensibilidade 

do tema, as circunstâncias que envolvem o tabagismo, por si, não conf iguram 

automaticamente o dever de indenizar por danos morais e materiais no ordenamento 

jurídico brasileiro.

É preciso, necessariamente, que estejam presentes os pressupostos legais 

para a responsabilização civil, sob pena de, a pretexto de aplicar o Direito, o 

magistrado se substituir ao espaço próprio de criação das normas jurídicas que, 

em uma democracia, é o Parlamento.

Nesse sentido, é importante ressaltar que os fatos discutidos na presente 

demanda se prolongaram por décadas e se iniciaram antes mesmo do advento 

da Constituição de 1988. Daí não ser possível simplesmente reconhecer a 

responsabilidade da recorrente, nos termos e parâmetros hoje vigentes, por um 

comportamento desenvolvido no passado, sob pena de realizar uma interpretação 

retroativa da lei.

Como se sabe, a teoria da responsabilidade civil clássica compreende 

a confi guração do dever de indenizar como consequência da violação de um dever 

jurídico originário que causa dano a outrem, em virtude de uma conduta comissiva 

ou omissiva, imputável a determinada pessoa que a praticou diretamente ou que 

por ela seja responsável por força de determinação legal.

No que se refere às relações de consumo, pode-se considerar que os 

valores jurídicos basilares, cuja violação impõe a responsabilização objetiva dos 

fornecedores independentemente da demonstração de culpa, são a segurança 

e a informação. Tais atributos correspondem, respectivamente, aos direitos 

fundamentais dos consumidores de não serem submetidos a produtos ou 
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serviços que não ofereçam a segurança que deles legitimamente se espera e de 

dispor de informações necessárias, adequadas e ostensivas a respeito dos riscos 

associados ao consumo.

Consoante leciona Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, em obra 

especializada sobre o tema,

(...) A regra é a reparação de todos os danos causados por produtos ou 

serviços defeituosos. Contudo, os prejuízos sofridos pelo consumidor podem 

ser provocados pelos riscos inerentes à própria coisa, já que muitos produtos ou 

serviços são naturalmente perigosos, tendo uma normal aptidão para provocar 

danos.

(...)

Os danos causados ao consumidor não decorrem apenas de defeitos 

em si do produto ou serviço, visto que, muitas vezes, estes não apresentam, 

materialmente, qualquer falha. A defeituosidade situa-se num plano externo em 

relação ao produto ou serviço, resultando de informações defi cientes sobre sua 

correta utilização ou da falta de advertência sobre os riscos por eles ensejados. 

Apresenta-se como uma modalidade especial do defeito de projeto. O defeito 

formal ou de informação caracteriza-se exatamente pela falta ou insufi ciência de 

instruções sobre a correta utilização do produto ou do serviço, bem como sobre 

os riscos por ele ensejados. A compreensão do defeito de informação exige que 

se observe a importância conferida ao dever de informação no direito privado 

moderno, bem como a sua repercussão concreta sobre a responsabilidade do 

fornecedor (In: Responsabilidade civil no Código do Consumidor e a defesa do 

fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2010. pág.150).

Por força dos processos de constitucionalização do direito civil e da 

progressiva valorização da vítima, parte da doutrina passou a deslocar o eixo 

central da responsabilidade civil da prática de um ato ilícito para a causação de 

um dano injusto, visto que o dever de indenizar pode, ou não, resultar de uma 

conduta expressamente vedada pela lei.

Contudo, no que concerne ao caso em foco, faz-se necessário enfatizar 

que mesmo em se tratando da modalidade objetiva que vigora no direito 

consumerista, pode-se prescindir do elemento subjetivo culpa, mas, nunca, dos 

seguintes pressupostos:

(i) a comprovação do dano;

(ii) a identifi cação da autoria, com a necessária descrição da conduta (ação ou 

omissão) do fornecedor que violou um dever jurídico subjacente de segurança ou 

informação; e
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(iii) a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

E, do exame dos autos, verifica-se que esses requisitos não foram 

sufi cientemente preenchidos.

3.3 Da impossibilidade de reavaliar a confi guração do dano

A recorrente alega, em suas razões recursais, que “não foram realizados o 

exames necessários à comprovação cabal da enfermidade alegada pelo recorrido 

e que o mesmo possuía outros fatores de risco que afastavam a possibilidade de 

diagnóstico” (e-STJ fl . 2.364). Aduz, ainda, que juntou pareceres médicos que 

contestariam a qualifi cação do quadro clínico do paciente como relacionado com 

a tromboangeíte obliterante, os quais não teriam sido devidamente analisados.

O acolhimento da pretensão recursal nessa extensão se mostra inviável, 

tendo em vista que, para alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto 

ao diagnóstico do paciente, seria necessário o revolvimento do farto conjunto 

fático-probatório produzido na origem, procedimento vedado a esta Corte 

Superior, consoante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Contudo, mesmo partindo das premissas de fato delineadas no acórdão 

recorrido, no sentido de que o falecido era fumante contumaz, desenvolveu 

tromboangeíte obliterante e que essa doença está de alguma forma associada 

ao tabagismo, não se vislumbra a possibilidade legal de impor à recorrente a 

responsabilidade civil no particular.

3.4 Da não comprovação da autoria e da não identifi cação da conduta lesiva

Da análise do acórdão recorrido, verifi ca-se que, ao condenar a recorrente, 

o Tribunal de origem não identifi cou de forma clara qual a conduta lesiva imputada 

e qual o dever jurídico foi violado, oscilando entre referências ao descumprimento 

do dever de informação e ao mero fato de comercializar produto potencialmente 

prejudicial à saúde, sempre sob uma perspectiva genérica e dissociada do caso 

concreto.

Tampouco fi cou comprovada a autoria, mediante a demonstração de que 

o(s) produto(s) consumido(s) pelo falecido, causador(es) dos danos alegados 

pelos seus familiares, foram efetivamente aqueles fabricados ou comercializados 

pela empresa recorrente, tendo em vista que não há um monopólio de exploração 

dessa atividade e que os cigarros produzidos por distintos fabricantes possuem 

efeitos comuns.
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Quanto ao ponto, observa-se que o acórdão recorrido se limitou a afi rmar 

que a “responsabilidade (...) decorre da prova produzida e que vincula a ré 

ao produto defeituoso por ela fabricado, remanescendo incontrovertido que 

os cigarros consumidos eram do seu fabrico” (e-STJ fl . 2.245), a despeito das 

ponderações em sentido contrário da Sousa Cruz (e-STJ fl s. 2.294-2.295 e fl . 

2.321).

Portanto, diversamente do que concluiu o TJRS, não há como afi rmar 

que, ao longo de 29 (vinte e nove) anos de vício, foram consumidos apenas 

os cigarros fabricados pela Sousa Cruz. Também é absolutamente irrazoável 

transferir esse ônus para a recorrente, visto que se trata de prova negativa de 

impossível elaboração.

Ademais, não há como atestar que os sintomas desenvolvidos pelo fumante 

decorreram exclusivamente dos produtos fabricados pela empresa recorrente, 

visto que possuem causas multifatoriais.

3.5 Da não comprovação do nexo causal

Ainda que se admita que o consumo de cigarros produzidos pela recorrente 

fez parte da linha de desdobramento causal da doença adquirida pelo falecido, 

no caso dos autos não fi cou comprovado o nexo de causalidade entre as condutas 

imputadas à recorrente (exploração econômica do cigarro) e a consequência 

(morte do consumidor).

Em primeiro lugar, o próprio Tribunal de origem consignou que 

a tromboangeíte obliterante - TAO - não foi a causa imediata do evento morte, 

além de pontuar que o paciente desobedeceu às ordens médicas, possuía estilo 

de vida sedentário e cuidava pouco da saúde, fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento da doença.

Transcreve-se, por oportuno, o respectivo excerto:

(...)

inobstante o registro de que a TAO não foi a causa imediata do evento morte, uma 

vez teria ocorrido um AVC hemorrágico, ou como constou do Atestado de óbito (fl . 

18) “edema cerebral, disfunção multipo orgânica” (sic), restou evidenciado que a 

vítima sofria da patologia Tromboangeíte Obliterante, doença diagnosticada por 

todos os médicos que a trataram e que foi evoluindo, acarretando a amputação 

de membros do corpo e que certamente infl uenciou na morte prematura do 

fumante - 46 anos -, sem olvidar da presença de centenas de componentes 

tóxicos existentes nos cigarros. Mais ainda, os problemas vasculares que levaram 
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ao AVC certamente decorreram da doença primária, a dita TAO. Mais ainda, 

pacífi ca a literatura médica e a prova coletada o atesta, que a hipertensão é a 

doença que mais se agrava com o hábito de fumar, pelo que não surpreende a 

ocorrência de um AVC após tantos problemas vasculares, todos provocados ou no 

mínimo mais ainda agravados pelo tabagismo.

(...)

Não se pode deixar de considerar, contudo, a parcela de culpa da vítima para que 

a doença atingisse a gravidade e proporções que atingiu. Mesmo quando já padecia 

da doença, em desobediência às ordens médicas, permaneceu fumando, tendo de 

tomar doses mais elevadas de medicação para tentar controlar a enfermidade.

Afora isso, seu estilo de vida sedentário e pouco cuidado com a saúde em geral 

contribuíram para o desenvolvimento da doença (e-STJ fl s. 2.244-2.245)

Consta do acórdão recorrido, ainda, que o diagnóstico inicial se deu em 1991 

(e-STJ fl . 2.336) e que o paciente foi expressamente alertado pelos médicos que 

o assistiram a respeito da necessidade de interromper o consumo de cigarros 

(e-STJ fl . 2.243), porém prosseguiu no vício até o seu falecimento, em 2002.

Durante todo esse período, já havia suficiente informação a respeito 

dos riscos associados ao tabagismo, não apenas pelo desenvolvimento da 

compreensão geral acerca do tema, mas também por força das determinações da 

Constituição de 1988, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) 

e da Lei n. 9.294/1996, com suas respectivas alterações.

Essa constatação é crucial para se afastar, também, qualquer responsabilidade 

por violação do dever de informação no caso, haja vista que o agravamento do quadro 

clínico do paciente se deu em período no qual, inequivocamente, este já dispunha 

de informações ostensivas acerca dos malefícios inerentes ao consumo cigarro e, 

especifi camente, acerca do modo como o seu próprio organismo reagia à droga.

Conquanto se reconheça que a dependência química limita a capacidade 

de reação, é certo que há tratamentos eficazes para o tabagismo. Não há, 

porém, notícias nos autos no sentido de que o paciente tenha optado por algum 

tratamento nesse sentido.

Para além disso, nota-se irremediável contradição no acórdão recorrido no 

intuito de caracterizar, a todo custo, o nexo de causalidade.

Isso porque, no mesmo parágrafo em que reconhece que a literatura médica 

não é unânime quanto à tese de que a doença tromboangeíte obliterante se 

manifesta exclusivamente em fumantes, ou seja, “que o tabagismo é conditio sine 
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qua non para o desenvolvimento da doença”, alude a essa suposta peculiaridade 

clínica como o principal fundamento para justifi car a divergência da orientação 

fi rmada em precedentes análogos (e-STJ fl . 2.240).

Contudo, diversamente do que concluiu o Tribunal estadual no presente, no 

caso do já referenciado REsp 886.347/RS, julgado pela Quarta Turma, a prova 

pericial então produzida, no âmbito do mesmo TJRS, indicou a impossibilidade de 

comprovação de uma relação direta entre o tabagismo e o surgimento da tromboangeíte 

obliterante.

A propósito, transcreve-se o trecho do voto do Relator, Ministro Honildo 

Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), que 

bem sublinhou esse aspecto, considerado fator definitivo para se afastar a 

responsabilidade da fabricante de cigarros naquele caso:

(...) Peço vênia para transcrever, a título ilustrativo, trechos do laudo pericial, 

acostado às fls. 1.269/1.282 - vol. 07 dos autos, que afastam a afirmação 

peremptória do Tribunal gaúcho, acerca do nexo causal entre o tabagismo do 

Autor e sua doença, verbis:

(...)

Em adição, cabe ressaltar que, mesmo em casos com diagnóstico 

confi rmado de TAO, ainda permanecem na literatura médica especializada 

questões não completamente esclarecidas sobre a relação direta de causa-

consequência do fumo, como agente causal isolado, e Tromboangeíte 

Obliterante, como podemos comprovar nas citações que se seguem...

...omissis...

Pela análise dos autos do processo, pelas informações obtidas a partir 

da examinação do autor, e pela revisão de literatura médica especializada 

mais atual, concernente à Tromboangeíte Obliterante, posso afi rmar que, no 

presente caso, faltam elementos conclusivos para um diagnóstico defi nitivo de 

TAO, e que, ainda que o diagnóstico de TAO estivesse inequivocadamente 

estabelecido, não há atualmente na medicina evidências conclusivas da 

relação causal direta do fumo, como fator isolado, na promoção desta 

doença (...) (grifou-se).

Portanto, ausente a devida demonstração do nexo causal, direto e imediato, entre 

os fatos alegados e os danos ocorridos, não há como atribuir à recorrente o dever 

de indenizar, visto que esse requisito que só seria dispensável nas excepcionalíssimas 

hipóteses de aplicação da teoria do risco integral, o que não é o caso.
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4. Conclusão

De maneira geral, considera-se inviável afirmar que a morte de um 

fumante por doença vascular ou pulmonar - ainda que o tabagismo tenha de 

alguma forma contribuído para o surgimento ou agravamento dos sintomas 

- foi provocado por um ato imputável exclusiva e diretamente a determinada 

empresa fabricante de cigarros.

O desenvolvimento de uma doença associada ao tabagismo, como 

consabido, não é instantâneo e decorre, sim, do uso excessivo e duradouro de 

cigarros ao longo de todo um período, associado a diversos fatores, inclusive de 

natureza genética, que não podem ser imputados isoladamente a um ou outro 

fornecedor.

A causa direta e imediata da morte não é um defeito do produto, como ocorreria, 

por exemplo, nos hipotéticos cenários da explosão de um cigarro, da distribuição de 

um lote alterado ou com prazo de validade expirado, da comprovação da presença 

de uma toxina em qualidade ou quantidade não regulamentadas ou, até mesmo, da 

descoberta de uma doença que acometa indistintamente todos os fumantes.

Considerando-se o que ensina a literatura médica especializada, inclusive 

o conteúdo referenciado pelo Tribunal de origem, seria admissível a tese de 

que o desenvolvimento ou agravamento de doenças vasculares ou pulmonares - tais 

como a que acometeu o familiar dos recorridos - são consequências possíveis do 

uso excessivo e contínuo de produtos que, por sua própria natureza, contêm substâncias 

tóxicas, cancerígenas e prejudiciais à saúde humana.

Produtos estes que, apesar dessas características notórias, têm a sua produção 

e comercialização autorizadas por lei e respaldadas pela Constituição brasileira, a 

qual, por outro lado, também assegura o consumo do cigarro e de outras drogas 

lícitas como expressão dos direitos fundamentais à liberdade e à autonomia 

individual.

Com efeito, a liberdade para fazer escolhas, inclusive aquelas que sejam 

prejudiciais à saúde, decorre dos princípios que norteiam a nossa ordem constitucional 

democrática. Por mais que seja dever do Estado garantir a ciência do consumidor 

acerca dos riscos que assume, não pode este proibir e sancionar hábitos maléfi cos 

à saúde a todo custo, de modo paternalista, sob pena de violação da autonomia 

individual.

Sob essa perspectiva, não é possível compactuar com a premissa adotada pelo 

acórdão recorrido de que
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(...) o livre arbítrio não serve para afastar o dever de indenizar das 

companhias fumageiras pelas mesmas razões que não se presta para justifi car 

a descriminalização das drogas. O homem precisa ser protegido de si mesmo, 

mormente porque lidamos com produtos que podem minar a capacidade de 

autodeterminação (e-STJ fl s. 2.227-2.228 - grifou-se).

A prevalecer esse entendimento, não se estará chancelando apenas 

uma responsabilidade objetiva por meio da aplicação retroativa da legislação 

consumerista, o que, por si, já seria motivo bastante para o provimento do 

recurso especial. Na verdade, a fundamentação adotada atribui às empresas 

fabricantes de cigarro uma responsabilidade objetiva com características típicas da 

teoria do risco integral.

Como visto, na hipótese vertente, a despeito da fragilidade do nexo causal e 

da autoria, o TJRS concluiu que o acidente vascular cerebral que causou a morte 

do familiar dos recorridos foi indiretamente relacionado com a tromboangeíte 

obliterante e, como esta doença também possui uma relação mediata com o 

tabagismo e o tabagismo decorre do consumo de cigarros, logo, essa empresa 

fabricante de cigarros - e não qualquer outra - deve ser responsabilizada 

objetivamente pelo evento morte.

Do que se infere do acórdão recorrido, tal responsabilidade derivaria 

meramente dos fatos de explorar uma atividade causadora de danos, fabricando 

e comercializando produtos que implicam potenciais riscos à saúde dos 

consumidores e, na época do início do consumo por parte do familiar do 

recorrido, não ter realizado publicidade ostensiva a respeito desses riscos, não 

obstante a ausência de determinação legal nesse sentido.

Com a abrangência dada pelo Tribunal de origem, a aplicação dessa modalidade 

de responsabilidade civil sem base legal poderia ser reinvindicada por todo e qualquer 

fumante - ou, como no caso, por seus familiares -, em virtude de todo e qualquer dano à 

saúde que seja associado, direta ou indiretamente, ao consumo deliberado e duradouro 

de uma droga que é lícita e objeto de forte regulamentação pelo Poder Público, o que 

não é admissível.

À luz de tudo o quanto dito, em síntese, parafraseando a precisa tese fi rmada 

por esta Terceira Turma no REsp n. 1.261.943/SP acerca da responsabilidade 

civil dos fabricantes de bebidas alcóolicas, conclui-se que aquele que, por livre e 

espontânea vontade, inicia-se no consumo de cigarros, propagando tal hábito durante 

certo período de tempo, não pode, doravante, pretender atribuir responsabilidade 

de sua conduta a determinada fabricante do produto, que exerce atividade lícita e 

regulamentada pelo Poder Público.
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5. Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a 

sentença de primeiro grau, afastando, por conseguinte, a responsabilidade civil 

da recorrente.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.527.157-PR (2015/0083184-9)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Elisangela Dalla Libera da Silva

Recorrente: Vagner Alberto Franceschini

Advogado: Fábio Luiz Santin de Albuquerque e outro(s) - PR026368

Recorrido: Televisão Naipi Ltda

Advogado: Carlos Fernando de Almeida Gaspar e outro(s) - PR059029

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Interrupção da 

prescrição. Citação válida. Ajuizamento de ação indenizatória contra 

parte manifestamente ilegítima. Emenda realizada após o implemento 

do prazo prescricional. Citação da parte legítima ocorrida de modo 

intempestivo, quando já escoado o lapso prescricional. Inaplicabilidade 

do efeito interruptivo retroativo.

1. Discussão acerca da efi cácia interruptiva da prescrição operada 

pela citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima 

contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento 

do pedido de emenda da petição inicial.

2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo 

prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do 

art. 219 do CPC/1973, contados do primeiro despacho ordinatório.

3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, 

em 15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada 
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em 13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal 

prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do CC.

4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca 

dos efeitos interruptivos da prescrição advindos da citação válida, 

remontam a fatos ocorridos na vigência do art. 175 do CC/1916, cuja 

revogação pelo CC/2002 e posterior tratamento legislativo do tema, 

exige uma nova abordagem da questão.

5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 

219, § 1º, do CPC/1973 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a 

de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da 

parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá 

entender interrompida a prescrição.

6. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 05 de junho de 2018 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 8.6.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Elisangela Dalla Libera da Silva e Vagner Alberto Franceschini, 

com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da CF, contra 

o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, prolatado no 

curso da ação de indenização por danos morais ajuizada pelos recorrentes contra 

Televisão Naipi Ltda., cuja ementa está assim redigida:
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Apelação cível. Indenização. Danos morais. Prescrição. Ocorrência. Incidência 

do art. 219, § 1º, CPC. Honorários advocatícios. Inteligência do artigo 20, § 4º, CPC. 

Fixação. Recursos. Apelação. Provimento. Adesivo. Nega provimento.

Dois embargos de declaração foram opostos, tendo sido acolhidos em parte 

apenas os aclaratórios da Televisão Naipi Ltda., mas sem efeito modifi cativos.

Em suas razões recursais, sustentaram, além do dissídio, a afronta aos 

arts. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/1973, 206, § 3º, V, do CC. Asseveram que 

pelo princípio da actio nata e do que consta no enunciado 278/STJ, o início 

da prescrição da pretensão indenizatória se iniciou em 15/06/2004, quando 

tiveram ciência da matéria jornalística ofensiva veiculada. Porém, ajuizada a 

ação de indenização, deu-se a interrupção do prazo de prescrição, que retroagira 

à data do ajuizamento. Enfatizaram que, ainda que tenha sido alterado o polo 

passivo da ação no seu curso, excluindo a Rádio, Televisão Sudoeste do Paraná 

Ltda. e incluindo a Televisão Naipi Ltda., a citação da Rádio fi zera retroagir 

a interrupção a data de 13/06/2007, não se mostrando prescrita a pretensão. 

Finalizaram dizendo que o acórdão recorrido contraria o quanto decidido 

no REsp 1.120.295, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que se 

reconheceu que a interrupção da prescrição se dá com o ajuizamento da ação 

e não com a citação e, ainda no REsp 1.048.138/PR, em que reconhecido que, 

apesar de alterado o polo passivo, citando-se terceiro para responder a cobrança 

fi scal, a interrupção se dera quando do ajuizamento. Postulou o provimento do 

recurso.

Houve contrarrazões. Sustentou-se, além do acerto do acórdão recorrido, 

a atração do enunciado 7/STJ. Destacou-se, em relação ao dissídio sustentado, 

a ausência de similitude, notadamente em face da incidência de normas 

tributárias, que não se aplicam na hipótese dos autos. Pediu o não conhecimento 

ou o desprovimento.

O recurso foi admitido na origem.

É o relatório.

VOTO

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

Devolve-se ao conhecimento desta Corte Superior a análise do disposto do art. 

219, § 1º, do CPC/1973, acerca da efi cácia interruptiva da prescrição.
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Discute-se, mais especificamente, se a citação válida, mas de parte 

ilegítima, possui efi cácia interruptiva contra a parte legítima contra a qual 

apenas se direcionou a demanda, acolhido o pedido de emenda da petição 

inicial e realizada nova citação, após o implemento do prazo prescricional e 

o escoamento dos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/1973, 

contados do primeiro despacho ordinatório da citação.

De início, em relação à interposição do especial com fundamento na alínea 

“c” do permissivo constitucional, tenho que não há similitude entre os acórdãos 

indicados como paradigma e o acórdão recorrido.

O aresto que julgou o REsp n. 1.048.138/PR reconheceu a solidariedade 

entre a ré, inicialmente indicada no polo passivo da ação executiva, e a outra 

a quem a ação foi direcionada, fazendo aplicar o art. 125, inciso III, do CTN, 

hipótese que em nada se assemelha à presente, já que não se estabeleceu qualquer 

solidariedade entre a Radio Televisão Sudoeste Paraná Ltda, contra a qual fora 

inicialmente ajuizada a ação, e a Televisão Naipi Ltda., que teria veiculado a 

notícia alegadamente ofensiva.

O mesmo se diz em relação ao REsp Repetitivo n. 1.120.295/SP. 

Primeiro, a questão examinada naquele recurso especial sob o rito do art. 543-

C do CPC/1973 condizia com a contagem da prescrição em relação a tributos 

cujo lançamento é sujeito à homologação, ou seja, nada diz com a presente 

controvérsia.

Segundo, quando se tratou do artigo 219, § 1º, do CPC/1973, limitou-se 

o acórdão a reconhecer que a interrupção da prescrição pela citação retroage 

à data da propositura da ação, não se tendo ali examinado a questão relativa à 

ilegitimidade em relação ao primeiro dos demandados, o que revela a assimetria 

entre os fatos submetidos à análise dos órgãos julgadores.

Assim, não havendo similitude entre os acórdãos referidos, o recurso 

especial não pode ser conhecido.

Remanesce a análise da afronta ao disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973, 

e no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002.

O acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve 

a sentença que extinguiu a ação, com resolução de mérito, tendo em vista a 

prescrição da pretensão indenizatória.

Consoante os fatos cristalizados no acórdão recorrido, a ação indenizatória 

por danos morais decorrentes de veiculação, na data de 15/06/2004, de matéria 
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jornalística alegadamente ofensiva fora ajuizada em 13/06/2007, ou seja, alguns 

dias antes do implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do 

CC.

Os autores indicaram para figurar no polo passivo da ação a Rádio, 

Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., que fora citada em 26/06/2007 e a carta 

citatória juntada aos autos em 04/07/2007.

Dando-se conta do equívoco da indicação da referida sociedade empresária 

como ré, os autores postularam, após a citação da referida empresa, a emenda 

da petição inicial em 13/07/2007, pretendendo a substituição da demandada 

pela Televisão Naipi Ltda., que, deferido o pedido, viera a ser citada apenas 

em 11/10/2007, ou seja, passados quase quatro meses do implemento do prazo 

prescricional e do ajuizamento da ação.

Diante do desenrolar dos referidos fatos processuais, concluíram, o juízo 

sentenciante e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em dupla 

conformidade, pela implementação do triênio prescricional.

No recurso especial, sustentaram os autores que desimporta a indicação 

equívoca de determinada parte para fi gurar no pólo passivo da ação, sobrelevando, 

sim, a data da propositura da demanda, à qual retroage o efeito interruptivo da 

prescrição.

O fenômeno da prescrição, assim como, as causas de interrupção são 

ditados pelo direito material.

Ainda sob a vigência do CC de 1916, a regra a discipliná-la estava nos arts. 

172, I, e 175, cuja redação relembro:

Art. 172. A prescrição interrompe-se:

I. Pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz 

incompetente.

(...)

Art. 175. A prescrição não se interrompe com a citação nula por vício de forma, 

por circumducta, ou por se achar perenpta a instância, ou a ação.

Convém chamar a atenção para o que o dispositivo chamava de “perempção 

da instância ou da ação”.

A perempção, na forma do art. 204 do CPC de 1939, consoante o magistério 

de Pontes de Miranda, signifi cava a perda da possibilidade de demandar-se o réu 

pelo mesmo objeto quando “absolvida a instância” por 3 vezes.
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A referida “absolvição de instância” era o que atualmente se chama de 

extinção da ação sem resolução de mérito, a qual se verifi cava nas hipóteses do 

art. 201 do referido Código de Processo então vigente.

Essa é a conclusão de Araken de Assis, com base em achados de Helio 

Tornaghi, ao tangenciar o tema da interrupção da prescrição sob a égide do CC 

de 1916:

A esse propósito, rezava art. 175 do CC de 1916: “A prescrição não se interrompe 

com a citação nula por vicio de forma, ou circumducta, ou por se achar perenpta 

a instância, ou a ação”. Fora da hipótese de citação circumducta, pois desde o 

Regulamento 737/1850 as partes não precisam acusar a citação em juízo, a regra 

se aplicava tanto na vigência do CPC de 1939, quanto na do CPC de 1973. E isso, 

porque a “perempção da instância” equivalia à “absolvição de instância” do art. 201 

do CPC de 1939 e à extinção do processo sem resolução do mérito do art. 267 do CPC 

de 1973.” O STF aplicou a regra, assentando que a prescrição “não se interrompe 

pela citação inicial que foi anulada pela absolvição de instância”.

Como bem lembra o eminente processualista, o STF, à época, possuía 

entendimento no sentido de que, uma vez absolvida a instância, não haveria 

falar em interrupção da prescrição.

A propósito:

Absolvido o réu da instância, deixa a citação de produzir o seu efeito de 

interromper a prescrição. Hipótese de que o art. 175, do Código Civil não 

cogita. (RE 26.242, Relator(a): Min. Mário Guimarães, Primeira Turma, julgado 

em 16/09/1954, DJ 23/12/1954 pp-15862 Ement vol-00199-02 pp-00613 ADJ 

31/01/1955 pp-00350)

Prescrição. Não se interrompe pela citação inicial que foi anulada pela absolvição 

da instância. (RE 60.708, Relator(a): Min. Oswaldo Trigueiro, Primeira Turma, 

julgado em 14/11/1966, DJ 22/02/1967 pp-00299 Ement vol-00680-03 pp-01043)

No RE 26.642, o e. Min. Mário Guimarães conclui com base no magistério 

de Carpenter, Carvalho Santos e Pontes de Miranda:

Mas Carpenter, Prescrição n. 166 e Carvalho dos Santos, vol. III, pag. 774 

mostram muito bem que existe outro caso de não Interrupção da prescrição, que 

o art. 175 não especifi ca é o da nulidade integral do processo.

Ensina Pontos de Miranda: “Produz Interrupção da prescrição a citação no 

processo em que o réu foi absolvido da instância? De modo nenhum. A absolvição 

extingue o processo em todos os seus efeitos processuais e de direito-material. 

Todo o processo; portanto, também a citação”. - Comentários, V. II, p. 143.
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A mesma conclusão anotou Eduardo de Azevedo Silva em artigo 

denominado: “Arquivamento da reclamação e interrupção da prescrição” 

(Publicado na Obra Direito Processual Civil - Coordenada por Nelson Nery 

Junior e Georges Abboud), Ed. RT, 2015, 1ª ed. e-book, item 6):

Ora, diz o art. 175 do CC que a prescrição não se interrompe quanto é nula 

(sic!) a citação por se achar perempta a instância ou a ação. E o que vem a ser a 

perempção da instância? Simples: na vetusta terminologia daquele código - que é de 

1916 - a perempção da instância signifi ca ‘absolvição da instância’ expressão de que 

se valeu o legislador no Código de Processo Civil de 1939 - também por sua vez já 

superada, é claro.

Já a ‘absolvição da instância’ é, sem mais nem menos, extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Pontes de Miranda, aliás, criticava a redação daquele art. 

175, dentre outras razões porque: ‘A perempção da instância não produz nulidade 

da citação (toda razão de nulidade ou de anulação é anterior, ou, pelo menos, 

contemporânea ao ato jurídico de direito material ou de direito formal)’:

Porém, e no que precisamente nos interessa, dizia o mestre: “O Código Civil de 

1916, no art. 175, disse que a prescrição não se interrompe se vem a ser perempta 

a instância, ou a ação. O efeito próprio, interruptivo desaparece, porque a lei de 

direito material, que rege a prescrição (portanto aquela que rege a pretensão), 

atribui efi cácia ‘anexa’, elidente, à absolvição da instância, ou à perempção da 

ação (do direito, disse o Código de Processo Civil de 1939, art. 204). É preciso ter-

se em vista que a alusão do Código Civil, art. 175, à perempção da ação eqüivale, 

na terminologia do Código de Processo Civil de 1939, à absolvição da instância 

(arts. 201-203 e 205) e à perempção do ‘direito’ (art. 204).

Com a revogação do CPC de 1939 e a entrada em vigor do CPC de 

1973, esta Corte Superior, chamada a interpretar o art. 175 do CC, até mesmo 

porque não mais existia a denominada “absolvição de instância”, passou a limitar 

as hipóteses de afastamento dos efeitos da interrupção haurida da citação às 

hipótese de perempção, na forma dos incisos II e III do art. 267, entendendo-se 

que apenas não haveria a interrupção da prescrição quando a ação fosse extinta 

por ter fi cado “parada durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;” 

ou porque não promovidos pelo autor os “atos e diligências que Ihe competir”, 

abandonando “a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

A propósito:

Civil. Prescrição. Interrupção. A citação valida interrompe a prescrição, ainda 

que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, salvante as hipóteses 

do art. 267, inc. II e III do CPC. Processo Civil. Coisa julgada. No regime do CPC de 

1939, a sentença que declarasse a carência de ação por ilegitimidade ativa de parte 
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fazia coisa julgada; hipótese, ademais, em que, sob o decreto de carência de ação, a 

demanda foi julgada improcedente por falta de provas da correspondência entre o 

titulo de domínio e as áreas reivindicadas, caracterizando-se, a evidencia, a proibição 

do bis in idem. Recurso especial não conhecido. (REsp 38.606/SP, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Segunda Turma, julgado em 15/10/1996, DJ 11/11/1996, p. 43.688)

Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. 

Prequestionamento. Dissídio configurado. Prescrição. Interrupção. Citação. 

Extinção do processo sem julgamento de mérito.

(...)

Modernamente, a citação válida interrompe, não só a prescrição, mas “todos 

os prazos extintivos previstos em lei” (CPC, art. 220). Apenas em raros casos isso 

não será possível. Um deles é a perempção, fenômeno processual resultante da 

extinção do processo, por três vezes, por negligência do autor que, não promovendo 

os atos e diligências que lhe competirem, abandonar a causa por mais de trinta dias 

(CPC, art. 267, III, c/c art. 268, § 1º). Destarte, em regra, a citação válida interrompe a 

prescrição, ainda que o processo venha a ser extinto por inépcia da inicial.

Recurso a que se dá provimento. (REsp 238.222/SP, Rel. Ministro Castro Filho, 

Segunda Turma, julgado em 15/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 93)

Processual Civil. Interrupção da prescrição. Processo extinto, sem julgamento 

do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam. Interpretação dos arts. 172 e 175, 

do Código Civil de 1916 e do art. 219, do CPC. Correção monetária dos cruzados 

novos retidos. Plano Collor. Março de 1990. Segunda demanda, ajuizada contra 

o BACEN, após cinco anos da primeira ação contra a CEF. Transcurso do prazo 

prescricional. Decreto n. 20.910/1932.

1. A citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, excepcionando-

se as causas de inação do autor (art. 267, incisos II e III, do CPC), interrompe a 

prescrição. Precedentes.

2. Considera-se formalmente válida a citação revestida dos requisitos de 

modo, tempo e lugar bem como a realizada na pessoa indicada na inicial como 

o demandado. Deveras, a citação nula, ou seja, eivada de vício formal, não 

interrompe a prescrição.

3. Consectariamente, validamente citada pessoa cuja legitimidade seja 

controversa, havendo, inclusive, aparência de correta propositura, como, in casu, 

não se exclui o efeito interruptivo da prescrição.

4. A ratio essendi dos arts 172 e 175 do Código Civil revogado e do art. 219, do 

CPC, é a de favorecer o autor diligente na proteção do seu direito.

5. Raciocínio inverso conspiraria contra a dicção do art. 219, do CPC e do art. 

172 Código Civil, bem como do art. 175, do CC, o qual preceitua que “A prescrição 

não se interrompe com a citação nula por vício de forma, por circunduta, ou por 

se achar perempta a instância ou a ação.”
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6. In casu, não obstante as premissas assentadas, a presente ação foi ajuizada 

após o transcurso de 5 (cinco) anos da propositura da primeira demanda, motivo 

pelo qual, tendo em vista o disposto no Decreto n. 20.910/42, extensível às 

autarquias (BACEN), inafastável a ocorrência da prescrição.

7. Recurso especial desprovido. (REsp 511.121/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 05/02/2004, DJ 1º/03/2004, p. 132)

Interessante discussão houve no REsp 54.788/SP, tendo o e. Min. Ruy 

Rosado analisado com minúcia a hipótese de não interrupção da prescrição 

ainda sob a vigência do CC de 1916, concluindo que bastaria o ajuizamento da 

ação, desimportando o seu desenrolar. Do seu voto extrai-se o seguinte:

Quanto à perempção da instância, a ela assim se referiu Clóvis Bevilaqua: 

“A instância fi ca perempta, quando o feito se interrompe, por se não falar nele 

durante certo lapso de tempo determinado em lei. A ação também se torna 

perempta, quando o autor cita o réu para a mesma causa e não comparece” 

(Código Civil, art. 175). Egas Moniz de Aragão defi ne os três tipos de ocorrência 

a que o direito processual denomina perempção: “o primeiro, que fixa prazo 

de duração máxima para o processo, o qual se extinguirá se, dentro dele, não 

chegar à sentença fi nal; o segundo, que resulta da inércia das partes durante 

lapso de tempo pré-fi xado na lei; o terceiro, que é conseqüência de o autor haver 

dado motivo, por três vezes consecutivas, à extinção do processo sem sentença” 

(Comentários ao CP, II./426).

Desse conjunto de informações, retiro a idéia de que o Código Civil considerou 

sufi ciente a citação do réu, ainda que ordenada por juiz incompetente, ou efetuada 

em processo nulo ou improcedente (“Do destino da demanda não cogitou o nosso 

Código, de modo que qualquer que seja a sua sorte, ela não retrotrairá, infl uindo 

sobre a interrupção, para infi rmá-la” (Ag 12.888, 2a Turma do eg. STF, rel. Min. 

Edgard Costa, citando Câmara Leal), pois apenas retirou o efeito interruptivo nas 

hipóteses expressamente mencionadas no art. 175, quando poderia ter estendido a 

ressalva para todos os casos de nulidade do processo ou de improcedência da ação 

onde praticado o ato de citação.

Limitando-se às situações expostas, o legislador guardou coerência com o 

princípio de que a prescrição tem como um de seus pressupostos a inércia do 

credor; promovendo ação onde de algum modo exerceu o seu direito, saiu ele 

do estado de inação e com isso interrompeu a prescrição. Essa interrupção civil 

somente não acontecerá quando persistir o estado de inércia do credor no 

processo por ele instaurado, ocorrendo uma das hipóteses de perempção. A 

extinção do processo, portanto, que não decorra dessa inatividade processual, 

que é uma continuidade do estado de inércia em que já se encontrava o credor, 

não tem refl exo sobre o ato interruptivo da prescrição, cuja existência continua 

sendo a demonstração de que o credor quer exercer o seu direito.
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Em resumo, a extinção do processo por inércia do autor e a nulidade do ato 

citatório são as únicas situações em que a citação não tem eficácia interruptiva 

(artigos 172, I e 175 do CC).

Essa orientação fora ressaltada doutrinariamente por Arruda Alvim (in 

Manual de Direito Processual Civil, Ed. RT, 1ª ed. e-book, 2013, item 101):

Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito (nos casos do 

art. 267, II e III), de um modo geral, os efeitos oriundos da citação inicial válida fi cam 

despidos de valor, tal como se a citação nunca tivesse existido.

Ou, em outras palavras, com a extinção do processo, nesses dois casos, desfaz-

se a relação jurídica processual que se formara com a citação inicial válida. Se, 

ordenada a citação, fora a prescrição interrompida, ou se impedira a consumação 

da decadência ocorrendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, tais 

efeitos desaparecerão, isto é, o direito que não teria prescrito prescreverá, e a 

decadência que não se teria consumado ter-se-á consumado.

Fora das hipóteses dos incisos II e III do art. 267, contudo, a jurisprudência 

considera que, extinto o processo sem resolução de mérito por outro fundamento, a 

citação válida terá produzido o efeito de interromper o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido, já entendeu o STJ que “Mesmo sendo extinto o processo 

por ilegitimidade da parte, a citação válida possui o condão de interromper a 

prescrição, por haver inclusive aparência de correta propositura da ação.”

Manifestando-se, também, em relação à permanência do efeito interruptivo 

quando da extinção da ação sem resolução de mérito, colhem-se os seguintes 

precedentes:

Processual Civil. Embargos à execução fi scal, visando ao reconhecimento da 

inexistência da dívida. Natureza de ação cognitiva, idêntica à da ação anulatória 

autônoma. Intimação da Fazenda Pública para impugnação. Interrupção da 

prescrição.

1. Embargos à execução, visando ao reconhecimento da ilegitimidade do 

débito fi scal em execução, têm natureza de ação cognitiva, semelhante à da 

ação anulatória autônoma. Assim, a rigor, a sua intempestividade não acarreta 

necessariamente a extinção do processo. Interpretação sistemática e teleológica 

do art. 739, I, do CPC, permite o entendimento de que a rejeição dos embargos 

intempestivos não afasta a viabilidade de seu recebimento e processamento 

como ação autônoma, ainda que sem a efi cácia de suspender a execução. Esse 

entendimento é compatível com o princípio da instrumentalidade das formas e 

da economia processual, já que evita a propositura de outra ação, com idênticas 

partes, causa de pedir e pedido da anterior, só mudando o nome (de embargos 

para anulatória).
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2. De qualquer modo, extintos sem julgamento de mérito, os embargos 

intempestivos operaram o efeito próprio da propositura da ação cognitiva, que 

é o de interromper a prescrição. No particular, é irrelevante que a embargada 

não tenha sido citada para contestar e sim intimada para impugnar os embargos, 

como prevê o art. 17 da Lei 6.830/1980. Para os efeitos do art. 219 do CPC, 

aquela intimação equivale à citação. Não fosse assim, haver-se-ia de concluir, 

absurdamente, que não há interrupção da prescrição em embargos do devedor.

3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 729.149/MG, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 

229)

Processual Civil e Previdenciário. Recurso especial. Prescrição. Interrupção. 

Citação válida. Artigo 267, II e III do CPC. Exceções. Extinção do processo. 

Ilegitimidade de parte. Agravo desprovido.

I - O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a citação válida, 

excepcionando-se as causas do art. 267, II e III do Código de Processo Civil, 

interrompe a prescrição.

II - Desta forma, apenas em raros casos a citação válida não interrompe a 

prescrição. Um deles é a perempção, fenômeno processual resultante da extinção 

do processo, por três vezes, por negligência do autor que, não promovendo os 

atos e diligências que lhe competirem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) 

dias (art. 267, III do CPC). O outro ocorre quando fi car o processo parado durante 

mais de um ano por negligência das partes (art. 267, II da norma processual).

III - Mesmo sendo extinto o processo por ilegitimidade da parte, a citação 

válida possui o condão de interromper a prescrição, por haver inclusive aparência 

de correta propositura da ação.

IV - Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 806.852/PR, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 291)

Direito Processual Civil. Efeitos da citação válida. Código de Processo Civil, art. 

219. Ação proposta, mas pedido julgado improcedente. Inequívoco exercício do 

direito. Inércia descaracterizada. Prazo prescricional interrompido.

I. Preceitua o art. 219 do Código de Processo Civil que ?a citação válida torna 

prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando 

ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe 

a prescrição?. Quanto ao tema da interrupção da prescrição, a lei não faz 

distinção entre o pedido julgado procedente e o pedido julgado improcedente. 

Evidenciado o inequívoco exercício do direito e a boa-fé do autor, ainda que com 

a propositura de ação incabível, interrompe-se o prazo prescricional.

II. Embargos de divergência conhecidos, porém não providos. (EREsp 54.788/

SP, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor 

Rocha, Segunda Seção, julgado em 28/02/2007, DJ 11/10/2007, p. 282)
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Deste panorama todo pode-se concluir que a jurisprudência que hoje vem 

sendo mantida ainda de modo dominante tem base em normas que não mais 

informam o ordenamento brasileiro, pois nem o Código Civil atual, nem o Código 

de Processo Civil de 1973, e menos ainda o CPC de 2015, disciplinaram hipóteses em 

que, realizada a citação válida, não incidiria o efeito interruptivo dela decorrente.

O efeito interruptivo da prescrição com base na citação está disciplinado 

nos arts. 202, inciso I, do CC e no art. 219, “caput” e § 1º, do CPC/1973, 

vigentes à época dos fatos analisados na presente ação.

O art. 219, “caput” e § 1º, do CPC/1973, estabeleceu que o efeito 

interruptivo decorreria da citação válida, que retroagiria à data do ajuizamento:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz 

litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em 

mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

O Código Civil, de sua parte, elegeu o despacho do juiz que ordena a 

citação como o marco interruptivo da prescrição:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-

se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o 

interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Antonio Marcato, na obra Prescrição no Novo Código Civil, analisa a chegada 

do art. 202, I, do CC, diante do vigente art. 219 do CPC/1973, ressaltando:

De sua literalidade extrai-se, em primeiro lugar, dispensando qualquer labor 

interpretativo, que a efi ciência interruptiva do despacho ordinatório da citação fi ca 

condicionada à realização plena desse ato processual por último referido: deverá ser 

válido (rectius: há necessidade de observância do modelo legal para a sua efetivação) 

e tempestivo (idem, quanto ao prazo a tanto destinado), extrai-se, mais, que a 

validade da citação independe da competência do juiz que a ordenou.

Como se percebe, ressalvada a indicação do despacho como ato interruptivo 

do prazo prescricional, nenhuma novidade apresenta o inciso sob exame em 

confronto com o caput do artigo 219 do Código de Processo Civil.

A escolha do despacho que ordena a citação como marco interruptivo da 

prescrição advém da conclusão de que, em princípio, a determinação de citação 
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se fará após o reconhecimento da aptidão da petição inicial à defl agração da 

demanda.

Como já sustentou Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo 

Civil, Ed. Forense, tomo III, p. 339): “a petição repelida como inepta não pode ter 

efi cácia interruptiva”.

Araken de Assis, já sob a luz do CPC de 2015, bem retrata a necessidade 

de uma petição inicial apta para que se possa reconhecer a interrupção da 

prescrição e a retroação dos efeitos ao ajuizamento (item 1.507.2):

Não é qualquer despacho que interrompe o prazo de prescrição, subconditione, 

mas despacho positivo quanto à admissibilidade da petição inicial, pois só 

este ordena a citação do réu. Ao invés, ordenada correção da petição inicial, 

mas deduzida a pretensão em data muito próxima à do termo fi nal do prazo de 

prescrição, dificilmente o autor disporá de meios e de tempo hábil para realizar 

as emendas ordenadas e obter a decisão que ordena a citação. A mais das vezes, 

ocorrerá prescrição ou decadência, cujo regime, neste particular, se afi gura idêntico, 

perante qualquer obstáculo legítimo ou ilegítimo ao prosseguimento do processo.

Esta Terceira Turma, em recentes decisões reconheceu não se poder fazer 

retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição 

inepta, caso em que o efeito retroativo deveria, sim, tomar como marco a data da 

emenda da inicial em que se formalizara corretamente o pedido de prestação 

jurisdicional:

Civil e Processual Civil. Ação de indenização. Despacho citatório proferido após 

a emenda da petição inicial. Atraso atribuído à parte autora. Peça inaugural. Não 

preenchimento das condições de procedibilidade. Citação efetivada quando já 

decorrido o prazo prescricional. Interrupção da prescrição. Peculiaridades. Não 

ocorrência. Divergência jurisprudencial. Bases fáticas distintas.

Recurso conhecido em parte e desprovido.

1. A regras atinentes à prescrição e às causas de interrupção do lapso 

prescricional previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil devem ser 

analisadas em conjunto, para evitar antinomia.

2. Se a petição inicial estava em fl agrante desacordo com o disposto no art. 282 

do CPC e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo, não pode 

a parte autora benefi ciar-se da causa de interrupção da prescrição prevista no art. 

219, § 4º, do CPC, visto que o despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código 

Civil) só pôde ser exarado após a emenda da inicial e quando já decorrido o lapso 

prescricional.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 

dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
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4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (REsp 1.267.490/RJ, Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)

Solução semelhante vislumbrou-se em julgado da lavra do e. Min. Ricardo 

Cueva, ocasião em que se considerou não haver falar em interrupção antes da 

emenda da inicial, quando a petição inicial não reúne condições de desenvolvimento 

válido e regular do processo:

Embargos de declaração no recurso especial. Intuito infringente. Fungibilidade. 

Recebimento como agravo regimental. Ação de indenização. Prescrição. 

Interrupção. Efeitos da citação válida.

1. Os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual autorizam 

o recebimento de pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do artigo 219 do Código 

de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de 

desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a 

emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional.

3. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, a qual não foi 

confi gurada na presente hipótese em virtude da ausência de similitude fática 

entre os acórdãos paradigmas e o impugnado.

4. Agravo regimental não provido. (EDcl no REsp 1.527.154/PR, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)

Mas não só o despacho para a mera citação em uma ação cuja petição 

inicial atenda aos requisitos do art. 282 do CPC/1973 faz interrompido e 

retroagido o efeito da interrupção. Como já referi, haverá, ainda, a necessidade de a 

citação realizar-se válida e tempestivamente.

Elegeu o legislador como que um ato complexo a defl agrar os efeitos 

materiais relativos à interrupção, notadamente a sua retroação. Conjugou-se o 

despacho que ordena a citação à hígida e tempestiva realização do ato citatório. 

Sem esta higidez formal e sem atender-se aos prazos previstos na legislação não 

haverá falar em retroação e nem em interrupção.

Ora, se inexiste citação, se ela é declarada nula, ou, ainda, se ela é realizada 

em pessoa totalmente diversa daquela que deveria responder pela prestação que 

se busca ver satisfeita na ação, não vejo como reconhecer-se interrompido o 

lapso prescricional.
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Para a retroação do efeito interruptivo oriundo da citação tenho que é 

imperioso que o ato cientifi catório ocorra na pessoa daquele contra o qual 

se postula a condenação à prestação cujo prazo prescricional encontra-se em 

curso.

Com efeito, apenas a citação hígida e tempestiva da parte legitimada 

para estar no polo passivo da ação, conciliando-se, a um só tempo, a cessação 

da inércia do titular do direito à prestação e, ainda, a constituição em mora do 

efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação, é que se poderá entender 

interrompida a prescrição e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição 

inicial apta.

Não se justifi caria ter o legislador eleito a conjugação da citação válida ao 

despacho que a ordena, se bastasse para a interrupção do prazo prescricional o 

mero ajuizamento da ação contra qualquer pessoa que não aquele materialmente 

responsável pela satisfação da obrigação.

Na hipótese dos autos, ademais, sequer se trata de hipótese em que a 

legitimidade passiva para a causa poderia ser considerada controvertida. O 

próprio demandante acabou por reconhecer que a sociedade empresária por ele 

originalmente indicada como ré sequer retransmitiria o sinal do SBT, empresa 

do ramo das telecomunicações em que veiculado o programa jornalístico em que 

propagadas as pretensas ofensas, senão o sinal da Record, que vínculo algum 

possuía com o referido programa televisivo.

Relembro que, de um modo ou de outro, as hipóteses legais previstas no 

Código Civil de interrupção da prescrição tangenciam a constituição em mora 

ou a ciência do devedor da prestação que se busca ver cumprida. Eis os incisos 

do art. 202:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o 

interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso 

de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 

reconhecimento do direito pelo devedor.
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Seja no protesto da Lei 9.492, seja no protesto interruptivo da prescrição 

ditado pelos arts. 867 e ss. do CPC/1973, a intimação a quem de direito é e era 

imperiosa.

O mesmo se diga na hipótese do inciso III, a tratar da apresentação 

do título no juízo de inventário, ou, ainda, de modo mais evidente, como 

estabeleceu o inciso V do art. 202: “por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor.”

Acaso reconhecida a sufi ciência do despacho que ordena a realização 

da citação válida de qualquer pessoa que não aquele que seria o legitimado a 

responder pela obrigação, parece-me que se teria que reconhecer, por exemplo, 

que o protesto cambial realizado na pessoa de quem não é o devedor da cártula, 

seria suficiente para se ter por interrompida a prescrição contra o efetivo 

devedor.

O mesmo valeria à ação cautelar de protesto em que se postulasse a 

intimação de pessoa diversa daquela “a quem de direito” (como estabelece o art. 

867 do CPC/1973).

A interpretação do inciso I no sentido de que bastaria o ajuizamento de 

uma ação contra qualquer pessoa, entendendo-se como sufi ciente a quebra da 

inércia do autor, tão somente, dissociar-se-ia dos demais incisos a premirem pela 

ciência do devedor.

Por outro lado, o momento em que a citação válida é realizada revela-se 

essencial para a interrupção da contagem da prescrição, pois não se poderá 

interromper o prazo escoado, cuja prescrição já se implementou, em não tendo 

sido o autor diligente em realizar a devida citação.

Se, por ato imputável ao credor - e não à máquina judiciária -, a citação 

não se faz tempestiva e na forma da lei processual, não haverá falar em retroação 

da interrupção do prazo prescricional. Não vejo como reconhecer-se tempestiva 

uma citação realizada 4 meses após o implemento da prescrição, especialmente 

porque essa demora decorrera de ato do próprio autor ao indicar, de modo 

equívoco, terceiro como devedor da obrigação por ele perseguida.

Com a vênia dos abalizados posicionamentos em contrário, o acolhimento 

da tese sugerida no especial faria tolerar-se situação em que, passados 20 anos 

do ajuizamento de uma ação contra parte fl agrantemente equivocada, ainda 

se pudesse ajuizar nova demanda contra o real devedor, já que interrompida 

a prescrição com a citação da parte ilegítima e suspenso o prazo prescricional 
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no curso da referida ação (consoante o parágrafo único do art. 202 do CC: “A 

prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 

último ato do processo para a interromper.”).

A prescrição é instituto voltado à pacifi cação das controvérsias e à segurança 

das relações, não podendo, assim, satisfazer-se o instituto da interrupção apenas 

pela ótica do titular da pretensão, sobrelevando-se tão só a quebra de sua inércia, 

senão devendo somar-se a esta inação a propositura contra quem seria o real 

devedor da obrigação.

Por fi m, não se pode desprezar um dado puramente pragmático.

O passar do tempo leva ao esmaecimento dos fatos e ao extravio de provas. 

O reconhecimento da possibilidade de se pretender demandar a realização 

de uma prestação vários anos após a data do fato, muitos mais além do lapso 

prescricional que normalmente incidiria contra quem de direito, em face do 

acréscimo decorrente da interrupção advinda do inicial ajuizamento da ação 

contra terceiro, malogra inolvidavelmente os direitos do réu.

Os mais antigos precedentes desta Corte a reconhecerem a interrupção da 

prescrição quando da extinção, sem resolução do mérito, da ação previamente 

ajuizada pelo credor, no que pude verifi car, foram prolatados com base em 

ações ajuizadas contra os efetivos devedores -, que, assim, eram devidamente 

cientificados da pretensão de cumprimento da obrigação -, em que pese 

posteriormente viessem, as ações, a ser extintas.

A propósito o REsp n. 231.314/RS:

Recurso especial. Previdenciário. Processual Civil. Prescrição. Interrupção. Ação 

de revisão de benefício previdenciário.

Art. 219 do CPC: “A citação válida interrompe a prescrição ainda que o processo 

seja extinto sem julgamento do mérito, salvo as hipóteses do art. 267, incisos II e 

III do CPC.

Recurso conhecido, mas desprovido. (REsp 231.314/RS, Rel. Ministro José 

Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 

358)

Pelo que se extrai do seu relatório, a ação havia sido ajuizada inicialmente 

contra o INSS e fora extinta. Ajuizada novamente contra a referida autarquia 

previdenciária, reconheceu-se, acertadamente, que o ajuizamento da primeira 

ação interrompera o prazo prescricional.
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Outro exemplo tem-se no REsp n. 238.222/SP:

Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. 

Prequestionamento. Dissídio configurado. Prescrição. Interrupção. Citação. 

Extinção do processo sem julgamento de mérito.

Não há que se falar em omissão no julgado hostilizado, quando a parte, 

ao interpor embargos declaratórios, não suscita a matéria que pretende ver 

examinada.

Inadmissível o recurso especial, quando não ventiladas na decisão recorrida as 

questões federais suscitadas.

Modernamente, a citação válida interrompe, não só a prescrição, mas “todos 

os prazos extintivos previstos em lei” (CPC, art. 220). Apenas em raros casos isso 

não será possível. Um deles é a perempção, fenômeno processual resultante 

da extinção do processo, por três vezes, por negligência do autor que, não 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, abandonar a causa por 

mais de trinta dias (CPC, art. 267, III, c/c art. 268, § 1º). Destarte, em regra, a citação 

válida interrompe a prescrição, ainda que o processo venha a ser extinto por 

inépcia da inicial.

Recurso a que se dá provimento. (REsp 238.222/SP, Rel. Ministro Castro Filho, 

Segunda Turma, julgado em 15/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 93)

Aqui, novamente, não se cuidava de extinção por ilegitimidade passiva, 

mas por inépcia da inicial, ajuizada a ação contra o efetivo devedor da prestação.

Outro precedente a merecer referência é o REsp 90.454/RJ:

Prescrição. Interrupção. Citação havida em ação idêntica anterior, julgada 

extinta sem conhecimento do mérito.

A citação válida operada em ação anterior, intentada com o mesmo objetivo, 

mas julgada extinta por sentença terminativa, tem o efeito de interromper a 

prescrição. Precedentes.

Recurso especial não conhecido. (REsp 90.454/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, 

Quarta Turma, julgado em 08/10/1996, DJ 18/11/1996, p. 44.900)

Neste precedente, a discussão orbitava a reparação por danos decorrentes 

da publicação pela CEF de uma fotografi a do autor nos bilhetes de loteria 

sem a devida autorização. Registrou-se no relatório do aresto que: “O Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento à apelação do autor, para 

afastar a prescrição, por entender que “a citação da CEF, datada de 16.12.82, em ação 

anterior, ajuizada pelo mesmo Autor, em tudo idêntica à presente, interrompeu a 
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prescrição - art. 219, do CPC e, tendo este feito sido ajuizado em 11.04.84, tal se deu 

antes de expirar o qüinqüênio a que alude o C.C., art. 178, § 10, VII.” (fl s. 179).

Relevante, ainda, relembrar o seguinte julgado, que já na ementa deixa 

claro que a extinção ocorrera por inépcia da inicial em ação proposta contra o 

efetivo devedor:

Processual Civil. Previdenciário. Reajuste de benefício. Ação contra o INSS. 

Citação válida. Causa interruptiva da prescrição. Decreto n. 20.910/1932 e Súmula 

n. 85/STJ.

- Extinto o processo, sem apreciação do mérito da pretensão material deduzida 

em juízo, por inépcia da inicial, tendo em vista a ausência de apresentação de 

documentos tidos como essenciais, é de se reconhecer a efi cácia do ato citatório e, de 

conseqüência, a ocorrência de causa de interrupção do prazo prescricional.

- Inteligência do artigo 175, do Código Civil.

- A prescrição qüinqüenal das ações contra a Fazenda Pública atinge o 

próprio fundo de direito quanto o ato da Administração negar a situação jurídica 

fundamental em que se embasa a pretensão judicialmente veiculada.

- Na hipótese, ainda que a citação válida em anterior ação tenha interrompido 

o prazo prescricional, encontrando-se a situação jurídica consolidada pelo 

pagamento mensal dos proventos e objetivando-se o pagamento de sua 

complementação, aplica-se o comando incerto na Súmula n. 85/STJ, que disciplina 

a prescrição qüinqüenal nas relações de trato sucessivo.

- Recurso especial não conhecido. (REsp 187.344/SE, Rel. Ministro Vicente Leal, 

Sexta Turma, julgado em 11/05/1999, DJ 31/05/1999, p. 195)

No sentido da exegese que agora submeto à apreciação desta Terceira 

Turma, logrei encontrar apenas um único precedente, dos idos de 2002, em que 

se reconheceu a impossibilidade de interrupção da prescrição quando a ação fora 

ajuizada contra quem não era devedor da prestação que se buscava ver adimplida, 

sendo exatamente este o caso dos presentes autos.

Refi ro-me ao REsp 327.729/MG, da relatoria da e. Min. Nancy:

Civil e Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de seguro de vida em grupo 

e acidentes pessoais. Prescrição. Interrupção. Citação.

- A citação realizada em ação proposta contra corretora de seguro não 

interrompe o prazo prescricional da pretensão que tem o segurado em relação à 

seguradora. (REsp 327.729/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 16/05/2002, DJ 24/06/2002, p. 296)
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Todavia, tenho a registrar que, em outros julgados mais recentes, em se 

tratando de extinção da primeira ação por ilegitimidade passiva, esta Corte 

Superior houve por bem estampar a interrupção da prescrição.

Ressalto apenas uma particularidade.

Em vários desses acórdãos - embora não em todos - considerou-se a 

especialíssima situação em que haveria dúvida acerca da legitimidade de parte 

ou se aplicaria, ainda, a teoria da aparência, julgando-se, então, no sentido da 

verifi cação da interrupção com a primeira citação:

Processual Civil. BNCC. Extinção. Sucessão da União. Administração pelo Banco 

do Brasil S/A. Lei 8.029/90 e Decreto n. 1.260/94. Plano Collor. Valores retidos. 

Interrupção da prescrição. Processo extinto, sem julgamento do mérito, por 

ilegitimidade passiva ad causam. Interpretação dos arts. 172 e 175, do Código 

Civil de 1916 e do art. 219, do CPC. Segunda demanda, ajuizada contra a União, 

antes de cinco anos do trânsito em julgado da primeira ação contra o Banco do 

Brasil. Prazo prescricional não transcorrido. Decreto n. 20.910/1932.

(...)

2. A citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, 

excepcionando-se as causas de inação do autor (art. 267, incisos II e III, do CPC), 

interrompe a prescrição. Precedentes: REsp 231.314/RS; Rel. Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJ de 16/12/2002; AgREsp 439.052/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 

de 04/11/2002; REsp 238.222/SP; Rel. Min. Castro Filho, DJ de 13/08/2001; REsp 

90.454/RJ; Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 18/11/1996.

3. In casu, a parte dispunha de valor em depósito, bloqueado em razão do 

Plano Collor, e que encontrava-se agenciado pelo BNCC, o qual foi extinto sendo 

sucessora a União e o responsável pela administração, na época era o Banco do 

Brasil S/A, sendo certo que, de acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto 

n. 20.910/1932, o prazo prescricional para reaver estes valores é de 05 anos, 

consoante a jurisprudência predominante neste Sodalício (EREsp n. 421.840/RJ, 

Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 11/10/2004).

4. Destarte, a parte primeiramente opôs ação em face do Banco do Brasil S/A, 

julgada extinta sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que este seria parte 

ilegítima para ação, a qual deveria ser intentada em face da União, razão pela qual 

foi proposta nova ação contra a União e o Tribunal a quo reformando a sentença de 

primeiro grau reconheceu a não ocorrência de prescrição, uma vez que a parte fora 

diligente na persecução do seu direito.

5. A citação é formalmente válida quando revestida dos requisitos de modo, 

tempo e lugar bem como a realizada na pessoa indicada na inicial como o 

demandado, e a citação nula, ou seja, eivada de vício formal, não interrompe a 

prescrição.
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6. O efeito interruptivo da prescrição se opera quando validamente citada 

a pessoa cuja legitimidade seja controversa, havendo, inclusive aparência de 

correta propositura.

7. A ratio essendi dos arts 172 e 175 do Código Civil revogado e do art. 219, 

do CPC, é a de favorecer o autor diligente na proteção do seu direito, porquanto, 

raciocínio inverso conspiraria contra a dicção do art. 219, do CPC e do art. 172 

Código Civil, bem como do art. 175, do CC, o qual preceitua que “A prescrição 

não se interrompe com a citação nula por vício de forma, por circunduta, ou 

por se achar perempta a instância ou a ação.” 8. Deveras, o prazo prescricional 

interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em 

julgado do processo extinto sem julgamento do mérito, tanto mais que, se assim 

não o fosse, a segunda ação também seria extinta por força da litispendência.

(...)

10. Consectariamente, em tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença da 

primeira ação proposta contra o Banco do Brasil, que foi extinta, sem julgamento 

do mérito, publicada em 08.09.2003 (fl . 154), a segunda demanda, ajuizada contra 

a União, em 16.04.2004, não foi atingida pela prescrição qüinqüenal do Decreto n. 

20.910/1932.

11. Recurso especial desprovido. (REsp 934.736/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 06/11/2008, DJe 1º/12/2008)

Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação de cobrança. Seguro 

acidente pessoal. Ajuizamento de anterior demanda, com citação válida, 

em face da Caixa Econômica Federal. Extinção sem resolução de mérito 

ante a ilegitimidade passiva. Interrupção do prazo prescricional. Ocorrência. 

Precedentes. Agravo não provido.

1. Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que a citação 

válida, excepcionando-se as causas do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, 

interrompe a prescrição.

2. Na presente hipótese, mesmo tendo sido extinta a ação de cobrança de 

indenização securitária anteriormente proposta em face da Caixa Econômica 

Federal, a citação válida naquela demanda possui o condão de interromper a 

prescrição, mormente ante o fato daquela empresa pública ser detentora do 

controle acionário da Caixa Seguradora S/A, o que atrai ao consumidor a aparência 

de correta propositura da anterior ação.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1.385.531/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 13/05/2011)

Processual Civil. Interrupção da prescrição. Processo extinto, sem julgamento 

do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam. Interpretação dos arts. 172 e 175, 

do Código Civil de 1916 e do art. 219, do CPC. Correção monetária dos cruzados 
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novos retidos. Plano Collor. Março de 1990. Segunda demanda, ajuizada contra 

o BACEN, após cinco anos da primeira ação contra a CEF. Transcurso do prazo 

prescricional. Decreto n. 20.910/1932.

1. A citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, 

excepcionando-se as causas de inação do autor (art. 267, incisos II e III, do CPC), 

interrompe a prescrição. Precedentes.

2. Considera-se formalmente válida a citação revestida dos requisitos de 

modo, tempo e lugar bem como a realizada na pessoa indicada na inicial como 

o demandado. Deveras, a citação nula, ou seja, eivada de vício formal, não 

interrompe a prescrição.

3. Consectariamente, validamente citada pessoa cuja legitimidade seja 

controversa, havendo, inclusive, aparência de correta propositura, como, in casu, não 

se exclui o efeito interruptivo da prescrição.

4. A ratio essendi dos arts 172 e 175 do Código Civil revogado e do art. 219, do 

CPC, é a de favorecer o autor diligente na proteção do seu direito.

5. Raciocínio inverso conspiraria contra a dicção do art. 219, do CPC e do art. 

172 Código Civil, bem como do art. 175, do CC, o qual preceitua que “A prescrição 

não se interrompe com a citação nula por vício de forma, por circunduta, ou por 

se achar perempta a instância ou a ação.”

6. In casu, não obstante as premissas assentadas, a presente ação foi ajuizada 

após o transcurso de 5 (cinco) anos da propositura da primeira demanda, motivo 

pelo qual, tendo em vista o disposto no Decreto n. 20.910/42, extensível às 

autarquias (BACEN), inafastável a ocorrência da prescrição.

7. Recurso especial desprovido. (REsp 511.121/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, julgado em 05/02/2004, DJ 1º/03/2004, p. 132)

Processual Civil e Tributário. IRPF. Ação de repetição de indébito. Servidor 

estadual. Ajuizamento na Justiça Federal, contra a Fazenda Nacional. Extinção 

por ilegitimidade passiva. Novo ajuizamento na Justiça Estadual. Prescrição. 

Aproveitamento da citação válida realizada na Justiça Federal. Possibilidade.

1. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito promovida por servidores 

estaduais, discutindo a não incidência de IRPF sobre parcela de sua remuneração.

2. Originalmente, o feito foi promovido na Justiça Federal, porque foi indicada 

a Fazenda Nacional para ocupar o polo passivo. Extinto o feito em razão da 

ilegitimidade passiva, a demanda foi ajuizada na Justiça Comum, desta vez contra 

o Estado do Paraná.

3. O acórdão hostilizado decretou a prescrição, considerando que a citação 

válida somente interrompe a prescrição, na forma do art. 219 do CPC/1973, se, 

ainda que ordenada por juiz incompetente, for validamente promovida, ou seja, 

contra o réu corretamente indicado.
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4. A orientação acima destoa da jurisprudência do STJ, segundo o qual a 

citação válida interrompe a prescrição, mesmo quando envolver parte ilegítima, 

excetuando-se, apenas, os casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito 

por abandono da parte.

5. Superado o entendimento adotado no acórdão hostilizado, deve o feito 

retornar à origem para prosseguimento da análise da Apelação, considerando-se, 

para efeito da interrupção da prescrição, a citação promovida na demanda que 

tramitou na Justiça Federal.

6. Recurso Especial provido. (REsp 1.668.107/PR, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Primeiro processo extinto 

por ilegitimidade de parte. Citação válida. Interrupção da prescrição.

1. De acordo com a fi rme jurisprudência desta Corte, mesmo extinto o processo 

por ilegitimidade passiva, a citação válida possui o condão de interromper o 

curso do prazo prescricional ante a aparência de correta propositura da ação. 

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.618.257/SP, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)

Processual Civil. Tributário. Recurso especial. Código de Processo Civil de 

1973. Aplicabilidade. Processo extinto por ilegitimidade de parte. Citação válida. 

Efeito interruptivo da prescrição. Imposto sobre a Renda retido na fonte pelos 

Estados dos seus servidores. Repetição de indébito. Competência. Legitimidade 

passiva da União. Matéria controvertida à época do ajuizamento da demanda. 

Compensação da verba honorária sucumbencial. Não indicação do dispositivo 

de lei federal violado. Defi ciência de fundamentação. Incidência, por analogia, do 

Enunciado Sumular n. 284/STF.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do 

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 1973.

II - A citação válida é apta a interromper a prescrição, ainda que o processo 

tenha sido extinto por ilegitimidade da parte, ressalvando-se apenas as causas de 

inércia do autor, previstas no art. 267, II e III, do CPC/1973. Precedentes.

III - Ao tempo do ajuizamento da ação, a questão da legitimidade da União 

para fi gurar no polo passivo de demandas de repetição de Imposto sobre a Renda 

retido pelos Estados dos seus servidores era matéria controvertida nos tribunais 

e assim o foi por vários anos, gerando dúvida objetiva nos jurisdicionados, até a 

sua pacifi cação, por esta Corte, em 25.11.2009, no julgamento do REsp n. 989.419/

RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o qual, por sua vez, ensejou a edição do 

verbete sumular n. 447/STJ.
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IV - Em observância à segurança jurídica e à razoabilidade, não se pode punir 

a parte que buscou a tutela jurisdicional no âmbito da Justiça Federal à época da 

polêmica jurisprudencial acerca da competência, quando é cediço que muitos 

magistrados federais de primeiro grau processavam ações dessa natureza.

V - A jurisprudência desta Corte considera defi ciente a fundamentação do 

recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, 

circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento do enunciado 

sumular n. 284/STF.

VI - Recurso especial provido. (REsp 1.599.102/RS, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 

15/12/2016, DJe 28/03/2017)

Recurso especial. Seguro de vida em grupo. Indenização securitária e danos 

morais. Primeira demanda proposta contra a estipulante. Processo extinto sem 

resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Segunda demanda intentada 

contra a seguradora. Interrupção da prescrição com a citação válida ocorrida na 

primeira ação. Peculiaridades do caso concreto. Aplicação da teoria da aparência. 

Possibilidade. Estipulante que age como se fosse a seguradora. Recurso provido.

1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o 

consumidor, com base em engano plenamente justifi cável pelas circunstâncias do 

caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora.

2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a 

contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, 

recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da 

indenização securitária.

3. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o processo 

seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do autor 

previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC.

4. O ato citatório ocorrido na demanda proposta contra a estipulante teve 

o condão de interromper a prescrição da ação intentada posteriormente 

contra a seguradora. Tese aplicada à hipótese dos autos, tendo em vista as suas 

peculiaridades fáticas.

5. Recurso especial provido. (REsp 1.402.101/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)

Com efeito, a interpretação que melhor se concilia com o disposto no art. 

219, § 1º, do CPC/1973, atentando-se para a necessidade de o autor da ação 

mostrar-se diligente com a realização da citação, é a de que, para que se tenha 

como interrompido o prazo prescricional, a citação válida, na forma dos §§ 2º, 

3º e 4º do referido dispositivo, deve se efetivar na pessoa a quem se imputa o 

dever de satisfazer a prestação cujo prazo se terá por interrompido.
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Estabeleceram, referidos parágrafos, cumprir ao demandante a realização 

da citação do réu nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, prazo 

este que poderá ser prorrogado pelo juiz por até 90 dias, quando, então, não 

cumprido o ato citatório, não haverá falar em retroação do efeito interruptivo.

Na espécie, o triênio prescricional se implementara em 15/06/2007. O 

ajuizamento da ação contra pessoa jurídica que não deveria estar no polo 

passivo da ação ocorrera no dia 13/06/2007, não se podendo tê-la como capaz 

de interromper a prescrição em face da pessoa jurídica que somente após o 

transcurso dos prazos dos §§ 2º e 3º do art. 219 fora citada e, ademais, após o 

implemento do lapso prescricional.

O recorrente, apenas em 13/07/2007, ou seja, quando já havia superado o 

lapso prescricional em quase 30 dias (e quando já havia sido citada a sociedade 

empresária Rádio, Televisão Sudoeste do Paraná Ltda., estabilizando-se a 

demanda), manifestara o seu equívoco ao indicar como ré a referida emissora.

O juízo então, após o prazo para a defesa, porque não teria havido 

contestação, deferiu o pedido da autora e acolheu a emenda da petição inicial, 

determinando a nova citação em 21/09/2017, que somente veio a ocorrer em 

25/10/07, com a juntada da carta citatória aos presentes autos.

Bem se vê que citação válida do devedor apenas ocorreu em 25/10/2007 

e, assim, não se poderá tê-la como interruptiva, pois além de intempestiva, fora 

realizada após o implemento do prazo prescricional trienal.

Assim, estou em manter o bem lançado acórdão do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.539.689-DF (2015/0148953-6) 

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Sul America Companhia Nacional de Seguros

Advogados: Marcus Vinicius Vita Ferreira - DF019214

Arnoldo Wald e outro(s) - DF001474A
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Recorrente: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A Eletronorte

Advogados: Ilmar Nascimento Galvão e outro(s) - DF019153

Jorge Octavio Lavocat Galvão e outro(s) - DF023437

Recorrente: HTM Engenharia de Projetos Ltda.

Advogados: Jorge Tadeu Gomes Jardim - SP124067

Simone Rebelo de Melo e outro(s) - GO011644

Recorrido: Os Mesmos

Recorrido: IRB Brasil Resseguros S/A

Recorrido: Chubb do Brasil Companhia de Seguros

Recorrido: Yasuda Seguros S/A

Recorrido: Mitsui Sumitomo Seguros S/A

Recorrido: Tokio Marine Brasil Seguradora S.A

Recorrido: Itaú Seguros S/A - Sucessora de Parana Cia de Seguros

Advogados: Antonio Carlos Dantas Ribeiro - DF007064

Luiz Henrique Ferreira Leite - RJ073690

Pedro Birman - RJ123134

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Recursos especiais. Interrupção 

de fornecimento de energia elétrica à indústria de alumínio. Ação 

regressiva das seguradoras para cobrança de indenização por danos 

contra a concessionária de serviço público em função da falha na 

prestação do serviço. Denunciação da lide à fabricante da peça 

cujo mau funcionamento teria dado causa ao dano. Irresignações 

submetidas ao CPC/1973.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de 

admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os 

termos do Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do 

STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos 

causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o 

ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que 

assistiam ao segurado.
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3. A alegação de que referida pretensão estaria submetida ao 

prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 

20.910/1932 foi afastada pelo Tribunal de origem com base em 

fundamentos constitucionais que não podem ser desconstituídos em 

grau de recurso especial.

4. Mesmo que superado esse obstáculo de índole processual, seria 

de rigor reconhecer que o Decreto n. 20.910/1932 não se aplica às 

sociedades de economia mista. Inteligência da Súmula n. 39 do STJ.

5. Descabida, também, a incidência do prazo prescricional 

estabelecido pelo art. 27 do CDC, porque ausente, no caso, uma 

relação de consumo.

6. A discussão relativa à necessidade ou desnecessidade de 

produzir determinada prova para efeito de julgamento antecipado da 

lide esbarra na Súmula n. 7 do STJ.

7. Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa 

pela utilização de prova emprestada, porquanto a sentença indicou 

fundamento autônomo e sufi ciente para amparar a condenação.

8. Tampouco há falar que o acórdão recorrido violou os limites 

subjetivos do negócio jurídico, conferindo efi cácia ultra partes ao 

acordo firmado entre a Albrás e a Sul América em outra relação 

processual, porque devidamente apurada a responsabilidade objetiva 

da Eletronorte pelo evento danoso.

9. O art. 178, § 6º, II, do CPC/1916, pelo seu conteúdo 

normativo, não é adequado para sustentar a tese jurídica deduzida no 

recurso especial de que seria impossível pretender, em ação regressiva, 

indenização pelo pagamento de dívidas prescritas. Incidência da 

Súmula n. 284 do STF.

10. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não 

confi gura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos 

juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.

11. A interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu 

por conta de um defeito em uma das peças que integrava a linha de 

transmissão, o que caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o 

nexo causal.
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12. O Tribunal de origem entendeu que o contrato não isentava 

a Eletronorte de responsabilidade na hipótese de interrupção de 

fornecimento de energia. Inviável, assim, alcançar conclusão contrária 

sem esbarrar na Súmula n. 5 do STJ.

13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na 

ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador 

do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fl uir a partir da 

data do efetivo desembolso, e não da citação.

14. A modifi cação da verba honorária fi xada pelas instâncias 

de origem, pretendida com base na alegação de ofensa ao princípio 

da razoabilidade, somente pode se dar quando fi car efetivamente 

caracterizado um valor abusivo ou irrisório, como no caso.

15. Recurso especial da Eletronorte parcialmente conhecido e, 

nessa extensão, desprovido. Recurso especial da Sul América provido 

para modifi cação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso 

especial da HTM provido para majoração da verba honorária na 

denunciação da lide.

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 conhecer em parte do recurso especial interposto 

pela Eletronorte e, nesta parte, negar-lhe provimento e dar provimento aos 

recursos especiais interpostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros 

e HTM Engenharia de Projetos Ltda, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Dr(a). Marcus Vinicius Vita Ferreira, pela parte recorrente: Sul America 

Companhia Nacional de Seguros.

Dr(a). Marcelo Lavocat Galvão, pela parte recorrente: Centrais Elétricas 

do Norte do Brasil S/A Eletronorte.
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Dr(a). Luiz Henrique Ferreira Leite, pela parte recorrida: IRB Brasil 

Resseguros S/A.

Brasília (DF), 05 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 14.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Consta dos autos que, aos 8/3/1991, houve 

um acidente na linha de transmissão Tucuruí, que interrompeu, por mais de 12 

horas, o fornecimento de energia elétrica à empresa Albrás Alumínio Brasileiro 

S.A. (Albrás).

Em razão disso, a Albrás acionou o seu seguro (cobertura de risco 

operacional) e recebeu, administrativamente, várias indenizações, pagas pela Sul 

América Companhia Nacional de Seguros (Sul América) e outras seguradoras, entre 

os anos de 1991 e 1992, (e-STJ, fl s. 238 e seguintes).

Em 1994, a Albrás promoveu, no Rio de Janeiro, ação judicial contra a Sul 

América e contra o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), pleiteando indenização 

complementar com base em apólice para cobertura de riscos de engenharia, que 

também teria sido contratada (e-STJ, fl s. 312/388).

No curso do feito, o IRB denunciou à lide a Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil S.A. (Eletronorte), fornecedora da energia elétrica, que chegou a apresentar 

contestação (e-STJ, fl s. 825/857), mas o processo foi extinto, porque a Albrás, a 

Sul América e o IRB fi rmaram acordo aos 22/9/1998, devidamente homologado 

em Juízo, estipulando pagamento adicional de R$ 10.628.100,00 (dez milhões, 

seiscentos e vinte oito mil e cem reais) (e-STJ, fl s. 1.196/1.198).

Aos 14/12/2005, a Sul América, a Paraná Cia. de Seguros, a Mitsui Sumitomo 

Seguros S.A., a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., a Chubb do Brasil Cia. 

de Seguros, a Yasuda Seguros S.A. e o IRB - Brasil Resseguros S.A. ajuizaram, 

no Distrito Federal, ação de regresso, por sub-rogação, contra a Eletronorte, 

buscando o recebimento de R$ 55.666.890,55 (cinquenta e cinco milhões, 

seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco 

centavos), correspondentes às indenizações que tiveram de pagar à Albrás, tanto 

administrativa, quanto pelo acordo judicial homologado (e-STJ, fl s. 3/21).
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Citada, a Eletronorte denunciou à lide a Sul Americana de Engenharia 

S.A., atual SADEFEM Equipamentos e Montagens S.A. (SADEFEM) e a 

Th emag Engenharia Ltda., atual HTM Engenharia de Projetos Ltda. (HTM), 

sustentando que a primeira foi responsável pela fabricação da peça defeituosa 

que deu causa ao sinistro; e, a segunda, pela fi scalização e inspeção do material 

utilizado na construção da sua linha de transmissão.

Em decisão saneadora, a SADEFEM foi excluída da lide por ilegitimidade 

passiva.

O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido de ressarcimento, 

condenando a Eletronorte ao pagamento a) do valor indicado na inicial, 

conforme divisão mencionada em planilha apresentada naquela mesma 

oportunidade, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a elaboração 

dos cálculos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e, b) das custas e 

honorários advocatícios, que foram fi xados em 10% do valor da condenação. Já 

a denunciação da lide à HTM foi julgada improcedente, com condenação da 

Eletronorte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fi xados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (e-STJ, fl s. 2.885/2.900).

Inconformadas, todas as partes apelaram. O Tribunal de origem deu 

provimento ao recurso da Sul América e negou provimento ao da Eletronorte e 

também ao da HTM em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

Apelação cível. Direito Civil. Ação regressiva seguradora. Cerceamento 

de defesa. Não ocorrência. Prescrição. Aplicação do Código Civil de 1916. 

Não transcorrido o prazo de 20. ‘Anos. Responsabilidade civil objetiva das 

concessionárias de serviço público. Inexistência de excludentes de ilicitude. 

Majoração honorários advocatícios. Desnecessidade. Incidência juros desde o 

desembolso.

1. Sendo o juiz o destinatário da prova, é ele quem deve verifi car a necessidade 

de sua realização e, reputando desnecessária, realizar o julgamento antecipado, 

da lide. No caso dos autos os documentos que instruíram o feito são sufi cientes 

para análise da questão, não havendo qualquer irregularidade na decisão que 

indeferiu a produção de prova pericial.

2. Aplica-se o Princípio do Tempus Regit Actum, não havendo que se falar em 

retroatividade da lei, de forma que tendo a empresa ré fi rmado contrato antes do 

início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, impossível sua aplicação.

3. O Código Civil de 1916, vigente à época da assinatura do contrato, 

determinava que o prazo prescricional seria de 20 anos. Assim, iniciado o prazo 

em março de 1991, só terminaria em março de 2011, não havendo que se falar em 

prescrição.
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4. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviço público é objetiva.

5. Comprovado o dano e o nexo causal deve a empresa concessionária de 

serviço público reparar o dano causado pelo descumprimento contratual.

6. A utilização de equipamento fabricado com material inadequado indica 

a falta de fiscalização pela concessionária ré e não a isenta de qualquer 

responsabilidade, não se enquadrando como fato fortuito ou de força maior.

7. Não tendo a empresa ré juntado aos autos o contrato firmado com a 

empresa denunciada, impossível comprovar o inadimplemento contratual e a 

obrigação desta em ressarcir a empresa ré.

8. Os honorários advocatícios foram fi xados em conformidade com o disposto 

no artigo 20 do CPC, não havendo que se falar em majoração dos honorários 

fi xados.

9. Pacífica a jurisprudência no sentido de que, nas ações regressivas da 

seguradora em desfavor do responsável pelo evento danoso, tanto a correção 

monetária quanto os juros de mora devem ser aplicados desde o desembolso, 

evitando-se, desta forma, o enriquecimento ilícito do responsável pelo dano.

10. Ainda que levantadas teses de defesa manifestamente improcedentes não 

se pode concluir pela litigância de má-fé.

11. Nego provimento, aos apelos apresentados pela empresa ré e pela 

litisdenunciada. Dou provimento ao apelo da seguradora autora. (e-STJ, fls. 

3.200/3.201)

Em suma: afastou a prescrição alegada (dois anos pelo CC/1916) e 

admitiu a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público. Quanto 

a litisdenunciação, disse que a Eletronorte não comprovou o contrato celebrado 

com a HTM.

HTM e Eletronorte opuseram embargos de declaração que não foram 

providos (e-STJ, fl s. 3.277/3.301).

A Eletronorte manejou, então, embargos infringentes (e-STJ, fls. 

3.304/3.317).

Por sua vez, a HTM interpôs recurso especial nos termos do art. 105, III, 

a e c, ambos da CF, alegando violação do art. 20, §§ 2º e 3º, do CPC/1973, 

sustentando que os honorários advocatícios teriam sido fi xados em montante 

irrisório, merecendo majoração, uma vez que os valores envolvidos na 

denunciação à lide eram superiores a R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco 

milhões) (e-STJ, fl s. 3.319/3.349).
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O Tribunal de origem, por maioria, deu parcial provimento aos embargos 

infringentes opostos pela Eletronorte, nos termos do acórdão assim ementado:

Embargos infringentes. Ação regressiva. Seguradora. Sub-rogação. Juros 

moratórios. Termo inicial.

1. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos 

experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive 

acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária 

entre o segurado e o ofensor.

2. Assim, decorrendo o prejuízo do segurado de inexecução de contrato, o 

crédito transferido à seguradora, por força da sub-rogação, mantém essa origem 

negocial.

3. Tratando-se de mora ex persona e inexistindo interpelação extrajudicial 

do causador do dano, os juros moratórios fl uem a partir da sua citação para a 

presente demanda, quanto aos valores pagos administrativamente, e, quanto ao 

pagamento da indenização complementar, da citação, como litisdenunciado, no 

processo que o segurado moveu contra as seguradoras perante a Justiça do Rio 

de Janeiro (e-STJ, fl . 3.428).

Em conclusão: se a mora é ex persona, os juros de mora fl uem a partir da 

citação no tocante aos valores pagos administrativamente; e, no tocante aos 

valores pagos suplementarmente, a partir da citação verifi cada no processo 

anterior.

Seguiram-se embargos de declaração opostos pela Sul América e também 

pela Eletronorte contra o acórdão dos embargos infringentes. Ambos os 

declaratórios foram rejeitados: os primeiros, por unanimidade; e, os segundos, 

por maioria.

O aresto recebeu a seguinte ementa:

Embargos declaratórios. Omissão. Contradição. Embargos infringentes. Efeito 

translativo. Incorrência de prescrição. Eletronorte. Decreto 20.910/1932. Juros de 

mora. Reformatio in pejus. Inexistência.

1. Independentemente de divergência, o efeito translativo dos embargos 

infringentes admitidos alcança as matérias cognoscíveis ex offi  cio, entre as quais 

a prescrição e os juros moratórios, não havendo que se cogitar, no caso, de 

reformatio in pejus apta a viciar o julgamento.

2. A sociedade de economia mista Eletronorte S/A, por operar em sistema de 

livre concorrência e visar lucros para os seus acionistas, não se acha sob o âmbito 

de incidência do Dec. 20.910/1932, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas - CF 173, § 1º, II -, inclusive quanto ao prazo 
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prescricional que, no caso, é o vintenário previsto no Código Beviláqua. Prescrição 

não confi gurada.

3. Os embargos declaratórios devem guardar correspondência com as 

situações previstas no CPC 535, ou erro material, inexistentes no caso.

4. O prequestionamento consiste na apreciação e solução, pelo Tribunal, das 

questões jurídicas que envolvam a norma tida por violada, sem necessidade de 

expressa referência a artigo de lei (e-STJ, fl . 3.503).

Inconformados, a Sul América e a Eletronorte interpuseram recursos 

especiais.

Em seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, a e c, da CF, a 

Sul América alegou (1) que o acórdão proferido no julgamento dos embargos 

infringentes fi xou o termo inicial dos juros de mora na data da citação, o que 

violaria os arts. 186, 398 e 927, todos do CC/1916; e, (2) que, em se tratando de 

responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser contados a partir 

do efetivo desembolso da indenização securitária (evento danoso), e não da 

citação verifi cada na ação de regresso.

A Eletronorte também interpôs recurso especial fundado no art. 105, III, 

a e c, da CF, alegando que (1) a pretensão ressarcitória estaria prescrita, porque 

incidente, na hipótese, o prazo de 5 (cinco) anos previsto nos arts. 1º do Decreto 

n. 20.910/1932 e 27 do CDC; (2) estaria confi gurado o cerceamento de defesa, 

contrário ao art. 332 do CPC/1973, porque a lide foi julgada antecipadamente 

e com utilização de provas produzidas em outra ação, da qual não fez parte; (3) 

estaria caracterizada divergência jurisprudencial, porque a ação anterior em que 

pleiteada indenização securitária complementar em função do mesmo evento 

danoso (interrupção do fornecimento de energia) foi extinta por acordo que 

não pode ser considerado efi caz em relação a ela, que, embora tendo fi gurado 

naquele feito como litisdenunciada, não anuiu com o pactuado e nem sequer 

tinha obrigação de impugná-lo; (4) tampouco pode ser condenada a ressarcir o 

valor que as seguradoras pagaram em função do mencionado acordo judicial, sob 

pena de ofensa ao art. 178, § 6º, II, do CC/1916, porque referido acordo teve por 

objeto uma dívida prescrita; (5) o acórdão que julgou os embargos infringentes 

teria promovido reformatio in pejus ao fi xar o termo inicial dos juros de mora 

para os valores contemplados no acordo, na data em que promovida a sua 

citação como litisdenunciada, uma vez que, no julgamento da apelação, o termo 

inicial dos juros recaiu na data do desembolso (posterior à sua citação), sendo 

certo que só ela recorreu desse ponto; (6) além de sua responsabilidade não ser 
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objetiva, inexiste o dever de indenizar, tendo em vista que 6.1) a interrupção 

momentânea do fornecimento de energia se deu por caso fortuito/força maior; 

e, 6.2) o contrato, em sua cláusula 28ª, previa a possibilidade de interrupção do 

mencionado fornecimento; e, (7) deve ser reconhecida a responsabilidade da 

litisdenunciada HTM pelo evento que originou o pagamento do seguro, já que 

fi cou demonstrado que o dano resultou de defeito em peça por ela fabricada.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 3.667/3.687; 3.700/3.769; 

3.818/3.830).

Os apelos nobres interpostos pela Sul América e pela Eletronorte foram 

admitidos na origem (e-STJ, fl s. 3.845/3.846 e 3.839/3.841). O recurso especial 

manejado pela HTM teve seu seguimento por força de agravo em recurso 

especial provido nesta Corte Superior (e-STJ, fl s. 3.939/3.947).

É o relatório.

VOTO

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

as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade 

dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

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

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

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

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A discussão posta nos autos, conforme relatado, está relacionada a uma 

ação de regresso por sub-rogação promovida pelas seguradoras contra aquele 

que, alegadamente, seria o responsável pelo evento danoso.

Pela ordem de prejudicialidade, passo ao exame do recurso especial interposto 

pela ELETRONORTE.

(1) Prescrição da pretensão indenizatória regressiva

Segundo alegado, estaria prescrita a pretensão das seguradoras de obterem 

indenização regressiva, porque incidente, na hipótese, o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos previsto nos arts. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e 27 do CDC.
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O TJDFT entendeu que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 não seria 

aplicável, porque a Eletronorte, muito embora uma concessionária de serviço 

público, assumiu a forma de sociedade de economia mista e, nessa condição, 

estaria sujeita, nos termos do art. 173, § 1º, II, da CF, ao mesmo regime jurídico 

imposto às empresas privadas.

Nesse sentido, a própria ementa do acórdão proferido no julgamento dos 

últimos embargos declaratórios apresentados. Confi ra-se:

2. A sociedade de economia mista Eletronorte S/A, por operar em sistema de 

livre concorrência e visar lucros para os seus acionistas, não se acha sob o âmbito 

de incidência do Dec. 20.910/1932, sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas - CF 173, § 1º, II -, inclusive quanto ao prazo 

prescricional que, no caso, é o vintenário previsto no Código Beviláqua. Prescrição 

não confi gurada. (e-STJ, fl . 3.503)

Assim, tendo em vista a natureza constitucional do fundamento que 

embasou a conclusão do acórdão recorrido, não é possível afastá-la em grau de 

recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 126 do STJ.

E ainda que se pudesse superar esse obstáculo de ordem estritamente 

processual, seria de rigor considerar que, no mérito, a alegação recursal não 

prospera.

Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido 

de que o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 

não se aplica às ações de cobrança movidas contra sociedades de economia 

mista.

Nesse sentido:

Processual Civil, Civil e Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Empresa 

pública binacional (Itaipu). Contrato. Alteração de cronograma. Indenização 

postulada por subcontratada. Prazo prescricional vintenário. Aplicação. 

Notifi cação para formação de juízo arbitral. Hipótese interruptiva. Inadmissão. 

Lapso prescricional. Escoamento.

[...]

3. Esta Corte Superior já entendeu que o prazo de prescrição quinquenal, 

previsto no Decreto n. 20.910/1932 e no Decreto-Lei n. 4.597/1942, “aplica-

se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, 

Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as 

pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades 

de economia mista, empresas públicas e fundações)” (REsp 1.270.671/RS, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012).
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(AREsp 640.815/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 

20/2/2018);

Embargos de declaração. Art. 535 do CPC. Vício inexistente. Rediscussão da 

controvérsia. Tributário e Processual Civil. ICMS. Ação de cobrança proposta em 

relação às sociedades de economia mista concessionárias de serviço público. 

Prescrição. Art. 177 do CCB/1916 e art. 205 do CCB/2002.

1. Hipótese em que foi negado provimento ao recurso, uma vez que, 

relativamente à prescrição, o Tribunal de origem decidiu de acordo com o 

entendimento pacifi cado do STJ, no sentido de que o prazo prescricional das 

ações de cobrança propostas em relação às sociedades de economia mista 

concessionárias de serviço público é o ordinário de 20 anos, previsto no art. 177 

do CCB/1916, que foi reduzido para 10 anos pelo art. 205 do CCB/2002.

(EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1.437.453/GO, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016);

Agravo regimental em recurso especial. Execução hipotecária. Minas Caixa. 

Estado de Minas Gerais. Decreto n. 20.910/1932. Inaplicabilidade. Defi ciência na 

fundamentação do recurso. Súmula n. 284/STF. Divergência não demonstrada. 

Ausência de similitude fática.

1. A jurisprudência desta Corte fi rmou posicionamento no sentido de que a 

prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932 não se aplica quando 

se trata de empresa pública, sociedade de economia mista ou qualquer outra 

entidade estatal que explore atividade econômica.

(AgRg no REsp 1.209.606/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, DJe 18/12/2012)

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Sociedade de economia mista. 

Decreto n. 20.910/1932 e Decreto-Lei n. 4.597/42. Prescrição qüinqüenal. 

Inaplicabilidade.

1. Às sociedades de economia mista não se aplica a prescrição qüinqüenal 

prevista no Decreto n. 20.910/1932 e no Decreto-Lei n. 4.597/42. Precedentes.

(AgRg no Ag 733.564/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 

11/4/2011)

Com efeito, todos esses precedentes refl etem o que já sedimentado pela 

Segunda Seção desde 1992 com a edição da Súmula n. 39 do STJ, que estabelece:

Prescreve em vinte anos a ação para haver indenização, por responsabilidade 

civil, de sociedade de economia mista.
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Nem se argumente que a Eletronorte estaria beneficiada pelo prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos por se tratar de estatal prestadora de serviço 

público.

O simples fato de a empresa estatal contemplar, dentre suas atividades, a 

prestação de um serviço público não lhe garante, por si só, o mesmo tratamento 

dispensado à Fazenda Pública. Para tanto é necessário que o serviço público em 

questão seja prestado sem fi nalidade lucrativa, sem possibilidade de concorrência 

com empreendedores privados e que haja previsão legal expressa conferindo essa 

prerrogativa.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do STF e do STJ:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade 

de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço 

público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes.

1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime 

de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público 

próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de 

abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço 

público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria 

atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social 

majoritariamente estatal. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(RE 852.302 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 

15/12/2015, DJe-037 26/2/2016.

Processo Civil e Administrativo. Sociedade de economia mista prestadora de 

serviço público. Equiparação à Fazenda Pública. Procedimento previsto no art. 

730 do CPC. Precatórios.

1. A jurisprudência do STF é no sentido da aplicabilidade do regime de 

precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público 

de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial. A propósito: RE 

852.302 AgR, Relator(a): Min. Dias Toff oli, Segunda Turma, public 29/2/2016).

2. Para o Supremo Tribunal Federal, portanto, apenas a sociedade de economia 

mista prestadora de serviço público primário e em regime de exclusividade, o 

qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não possuir fi nalidade 

à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal, faz jus ao 

processamento da execução por meio de precatório.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 441-630, Julho/Setembro 2018 503

3, O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu que “não é o 

simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas atividades, a prestação 

de serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento dado à Fazenda. Tal 

equiparação pode ocorrer quando a estatal presta serviço exclusivamente público, 

que não possa ser exercido em regime de concorrência com os empreendedores 

privados” (REsp 1.422.811/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

18/11/2014).

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse segmento, provido em 

parte.

(REsp 1.653.062/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

13/10/2017)

Processo Civil e Administrativo. Ação monitória. Empresa pública federal. 

Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. Equiparação à Fazenda Pública. 

Ausência de previsão legal. Inaplicabilidade do procedimento previsto no art. 730 

do CPC. Inaplicabilidade do regime de precatórios.

1. A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, empresa pública federal, 

sujeita ao regime jurídico de direito privado, foi criada pela Lei n. 8.029/90 e 

resultou da fusão entre a Companhia de Financiamento da Produção, a Companhia 

Brasileira de Armazenamentos e a Companhia Brasileira de Armazenamento.

2. A concessão dos privilégios inerentes à Fazenda Pública depende de 

expressa previsão legal. A Lei n. 8.029/90 bem como o Decreto n. 4.514/2002, que 

aprovou o estatuto social da companhia, não lhe conferiram tais prerrogativas.

3. As empresas públicas que exercem a atividade econômica não podem 

receber tratamento privilegiado em relação às empresas do setor privado, pois o 

art. 173, § 1º, II, da CF/1988 determina que elas se sujeitem ao mesmo regime das 

empresas privadas.

4. Não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas 

atividades, a prestação de serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento 

dado à Fazenda. Tal equiparação pode ocorrer quando a estatal presta serviço 

exclusivamente público, que não possa ser exercido em regime de concorrência 

com os empreendedores privados e desde que haja previsão legal expressa 

conferindo essa prerrogativa, situação diversa dos autos.

5. A Conab, não obstante preste o serviço de fomento, também desempenha 

atividade econômica, atuando no mercado em regime de livre concorrência com 

as demais empresas, conforme se observa da análise do art. 7º do Decreto n. 

4.514/2002. Em razão disso, inaplicável a sua equiparação à Fazenda Pública, de 

modo que não se sujeita ao procedimento previsto no art. 730 do CPC.

6. Recursos especiais a que se negam provimento.

(REsp 1.422.811/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

18/11/2014)
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A Lei n. 9.247/1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica 

- ANEEL - e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de 

energia elétrica, deixou bastante claro que a exploração do serviço público em 

questão, não apenas se dá a título oneroso, como ainda pode estar submetido ao 

regime de concorrência.

Nesse sentido, o art. 3º daquela norma estabelece, entre as atribuições da 

ANEEL, o dever de:

V - dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionárias, 

permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem 

como entre esses agentes e seus consumidores;

(...)

VIII - estabelecer, com vistas a propiciar concorrência efetiva entre os agentes e 

a impedir a concentração econômica nos serviços e atividades de energia elétrica, 

restrições, limites ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, 

quanto à obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações, à 

concentração societária e à realização de negócios entre si; (Incluído pela Lei n. 

9.648, de 1998)

IX - zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da concorrência, 

monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de 

energia elétrica

Em suma, ainda que se pudesse ultrapassar a aplicação analógica da Súmula 

n. 126 do STJ, não seria possível, no mérito, aplicar o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Com relação ao prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, o Tribunal 

de origem entendeu que ele tampouco seria aplicável, porque o contrato de 

fornecimento de energia elétrica foi fi rmado antes do início de vigência da Lei 

n. 8.078/90.

Anote-se:

Aplica-se o Princípio do Tempus Regit Actum, não havendo que se falar 

em retroatividade da lei, de forma que tendo a empresa ré fi rmado contrato 

com a Albrás antes do início da vigência do Código de Defesa do Consumidor, 

impossível sua aplicação.

Desta forma, aplicam-se as determinações do Código Civil de 1916, vigente à 

época da assinatura do contrato, que determinava que o prazo prescricional seria 

de 20 anos. Assim, iniciado o prazo em março de 1991, só terminaria em março de 

2011, não havendo que se falar em prescrição.
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Ressalto a aplicação do art. 2.028 do Código Civil vigente que determina a 

aplicação do prazo prescricional do Código Civil de 1916 quando transcorrido 

mais da metade do prazo quando da entrada em vigor do Novo Código Civil.

Desta forma, afasto a prejudicial de prescrição. (e-STJ, fl s. 3.208).

As razões recursais afi rmam que não haveria obstáculo à incidência do 

CDC ao caso concreto, pois isso não consubstanciaria aplicação retroativa da 

norma. De fato, a jurisprudência desta Corte admite que os efeitos presentes 

e futuros de contratos de prestação continuada sejam regulados pelas normas 

editadas durante a vigência desses pactos, muito embora posteriores à sua 

formação.

Nesse sentido:

Agravo regimental. Recurso especial. CDC. Aplicação retroativa. 

Impossibilidade. Obrigação de trato sucessivo. Renovação do contrato na vigência 

do CDC. Incidência da legislação consumerista.

1. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) não é aplicável aos 

contratos celebrados antes da sua vigência.

2. Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de 

contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista 

regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram 

renovados já no período de sua vigência.

(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 323.519/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 

Turma, DJe 18/9/2012)

Direito Civil e Consumidor. Seguro saúde. Contratação anterior à vigência do 

CDC e à Lei 9.656/98. Existência de trato sucessivo. Incidência do CDC, mas não 

da Lei 9.656/98. Boa-fé objetiva. Prótese necessária à cirurgia de angioplastia. 

Ilegalidade da exclusão de “stents” da cobertura securitária. Dano moral 

confi gurado. Dever de reparar os danos materiais.

(...)

- Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de 

contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista 

regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso, foram 

renovados já no período de sua vigência.

- Dada a natureza de trato sucessivo do contrato de seguro saúde, o CDC rege 

as renovações que se deram sob sua vigência, não havendo que se falar aí em 

retroação da lei nova.

(REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceria Turma, DJe 26/3/2008)



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

506

Previdência privada. Código de Defesa do Consumidor. Devolução em dobro. 

Dano moral.

1. Nos contratos de execução continuada aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, mas, no caso, tratando-se de pedido de restituição de prestações 

pagas a entidades de previdência privada, não incide o art. 42, parágrafo único, 

do referido Código.

(REsp 331.860/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, 

DJ 5/8/2002).

Em princípio, portanto, a data da assinatura do contrato de fornecimento 

de energia ou de seguro não pode ser considerada empecilho à aplicação do 

CDC, tendo em vista a natureza continuada das prestações e contraprestações 

envolvidas.

Na realidade, o que impede a aplicação do art. 27 do CDC ao caso 

concreto não é a data da assinatura dos contratos, mas o fato de que inexiste 

uma relação de consumo vinculando as partes contratantes. Com efeito, tanto 

o negócio jurídico fi rmado entre Albrás e Eletrobrás como aquele fi rmado entre 

a Albrás e as seguradoras tinham em vista incrementar a atividade produtiva da 

indústria. Além disso, não há falar em hipossufi ciência ou vulnerabilidade das 

partes contratantes, o que afasta, em defi nitivo, a possibilidade de incidência do 

CDC.

Nesse sentido:

Processual Civil. Embargos a execução. Relação de consumo não confi gurada. 

Relação mercantil. Não incidência do CDC. Inversão do ônus da prova. 

Impossibilidade. Inteligência dos arts. 333 e 19 do CPC.

1. Utilizando-se a empresa de mercadorias ou serviços de outra empresa para 

incremento de sua atividade empresarial principal, tem-se típica e autêntica 

relação comercial, entendida no sentido de mercancia, com intuito de lucro e 

sentido de habitualidade, sendo reguladas essas relações pela lei civil, afastada a 

consumerista.

(REsp 861.027/PR, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 

29/6/2007);

Recurso especial. Embargos à execução de cédula de crédito comercial. 

Preliminar de ilegitimidade do Banco BRB afastada e, no mérito, rejeitados 

os embargos dos devedores pelas instâncias ordinárias. Irresignação dos 

embargantes/executados.

[...]
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3. Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor 

não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para 

implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a 

fi gura de destinatário fi nal da relação de consumo (teoria fi nalista ou subjetiva). 

Tribunal de origem que afi rma ter o fi nanciamento sido obtido para o fomento da 

economia da empresa. Incidência do óbice da súmula 7/STJ.

(REsp 1.086.969/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/6/2015).

Processual Civil. Agravo regimental. Recurso especial. Ação revisional. Cédula 

de crédito comercial. Relação de consumo. Inexistência. Redução da multa 

moratória. Descabimento.

1.- O critério adotado para determinação da condição de consumidora da 

pessoa jurídica é o fi nalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, 

a pessoa jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço 

adquirido.

2.- Na hipótese, o Acórdão recorrido, examinando o contrato fi rmado pelas 

partes, conclui que a Cédula de Crédito Comercial teve por fi nalidade o fomento 

da atividade empresarial do recorrente.

Consequentemente, a ele não se aplicam os ditames contidos no art. 52, § 1º 

da Lei consumerista.

(AgRg no REsp 1.386.938/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, terceira Turma, DJe 

6/11/2013)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação indenizatória. Relação 

de consumo. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade. Revisão do julgado. 

Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Divergência 

jurisprudencial não demonstrada. Agravo regimental improvido.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria fi nalista para autorizar 

a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte 

(pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária fi nal 

do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi 

confi gurado na hipótese dos autos.

(AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, DJe 29/4/2016)

(2) Cerceamento de defesa

De acordo com a Eletrobrás, o Tribunal de origem teria violado o art. 332 

do CPC/1973, porque a lide foi julgada antecipadamente e com utilização 

das provas produzidas na ação intentada pela Albrás na Justiça carioca para 
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recebimento da indenização securitária complementar, a qual se encerrou por 

acordo do qual não tomou parte nem tinha obrigação de impugnar.

Com relação ao julgamento antecipado da lide, não é possível afastar a 

conclusão do Tribunal de origem quanto a necessidade ou desnecessidade de 

produzir determinada prova sem reexaminar fatos e provas, o que veda a Súmula 

n. 7 do STJ. Nesse sentido, por exemplo: AgInt no AREsp 875.916/SC, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1º/8/2016; AgRg no 

REsp 1.456.921/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

15/9/2014; e AgRg no AREsp 608.686/RS, de minha relatoria, DJe 3/5/2016.

Quanto a utilização de provas emprestadas de outro processo, verifi ca-se, a 

partir da fundamentação da sentença, que essa circunstância não foi determinante 

para o julgamento da lide. Confi ra-se:

O ponto fulcral da demanda é estabelecer a responsabilidade civil da ré 

decorrente na interrupção no fornecimento de energia elétrica à empresa Albrás 

por aproximadamente 12 horas em 08/03/1991.

O concessionário de serviços públicos gere o negócio por sua conta e risco 

e à sua responsabilidade civil aplicam-se os mesmos critérios e princípios da 

Administração Pública. Assim, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

trata-se de responsabilidade civil objetiva, que somente será afastada se houver 

prova da ocorrência de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima.

[...]

Nessa esteira, a responsabilidade civil, o reconhecimento do dever de ressarcir 

os valores pagos em sede contrato de seguro celebrado entre as autoras e a 

empresa Albrás, repousa na existência de conduta ilícita, no dano efetivamente 

suportado pela vítima e na relação de causalidade entre o dano e a conduta 

praticada.

Passo a analisar cada um dos elementos.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica à empresa Albrás por 

aproximadamente 12 horas é fato incontroverso. Também é fato incontroverso que a 

causa da interrupção foi o rompimento de peça denominada “concha olhal”.

[...]

A utilização de peça fabricada com material inadequado não se enquadra em 

nenhuma das excludentes de responsabilidade civil. Não se trata de caso fortuito 

ou força maior como suscitado pela ré.

Com efeito, o caso fortuito ou força maior caracterizam-se por dois critérios, 

segundo lição de ARNOLDO MEDEIROS: inevitabilidade e ausência de culpa. 

Assim, o acontecimento isolado poderá ou não ser considerado caso fortuito ou 

de força maior, a depender das condições de fato.
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No caso dos autos, o rompimento da peça denominada “concha olhal” por 

impropriedade do material utilizado não pode ser considerado inevitável, pois 

o estado atual da técnica permitia à ré testar as peças e adotar medidas de 

salvaguarda mais eficientes no sentido de adquirir peças que garantissem a 

qualidade do serviço prestado. Ademais, o evento ainda é indicativo de conduta 

culposa da ré, na medida em que deixou de fi scalizar efi ciência da peça ao longo 

do tempo. Assim, resta afastada de modo derradeiro a suposta causa excludente 

de responsabilidade civil.

Saliento, ainda, que o artigo 1º do Decreto n. 98.335/89, que alterou o art. 136 

do Decreto n. 41.019/57, estabelece que os serviços de energia devem satisfazer 

as condições técnicas de segurança, proteção e operação.

[...]

Além disso, não é o caso de aplicação do inciso I do art. 3º da Lei 8.987/1995, 

pois a interrupção no fornecimento de energia elétrica à empresa Albrás se deu 

exclusivamente pela culpa da ré na utilização de peça com defeito e na falta da 

manutenção adequada. Não se trata da justifi cativa técnica ou de segurança 

mencionada no dispositivo legal. Ao contrário, da contestação extrai-se que a 

ré sequer sabia em que ponto da linha aconteceu o defeito, sendo necessária 

grande mobilização de pessoas e equipamentos para sua identifi cação.

O fato de a linha de transmissão encontrar-se em local inóspito, sujeito a 

constantes descargas atmosféricas de alta intensidade e ventos fortes é 

mera conjectura e não pode ser reconhecida como causa excludente da 

responsabilidade civil da ré. Ademais, trata-se do risco inerente à atividade 

exercida pela ré. (e-STJ, fl s. 2.892/2.895 sem destaque no original).

Descabido, assim, falar em nulidade processual por cerceamento de defesa 

decorrente de utilização de prova extraída de outro feito, não submetida a 

contraditório, se referida prova não foi determinante para o julgamento da 

causa.

Nas razões do recurso especial, afi rmou-se que o Tribunal de origem seria 

contraditório porque, muito embora afastando o prazo prescricional previsto no 

Decreto n. 20.910/1932, aplicou a responsabilidade civil objetiva própria das 

concessionárias de serviço público. Segundo o alegado, ou bem a Eletronorte 

seria uma concessionária de serviço público, submetida ao regime de direito 

público para todos os efeitos, isto é, tanto para o prazo prescricional quanto para 

a responsabilidade objetiva, ou bem seria uma sociedade de economia mista 

exploradora de atividade econômica em tudo equiparada às empresas civis.

A aparente incompatibilidade fi ca superada, todavia, pela constatação 

de que mesmo quando se considerem estritamente as regras de direito civil, 
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com exclusão daquelas de caráter administrativo ou público, ainda assim, a 

Eletronorte seria chamada a responder objetivamente pelo dano.

Afirma-se isso com amparo nos arts. 43 e 927, parágrafo único, do 

CC/2002, que dispõem, respectivamente o seguinte:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 

terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, 

por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 927. (...)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especifi cados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem.

Vale acrescentar que a existência de um contrato de concessão de serviço 

público não transforma a natureza desse serviço.

A concessão não acarreta a transformação do serviço em privado. A outorga da 

concessão não representa modalidade de desafetação do serviço, retirando-o da 

órbita pública e inserindo-o no campo do direito privado.

Havendo concessão, o Estado continua a ser o titular do poder de prestação 

do serviço. O concessionário atua perante terceiros como se fosse o próprio 

Estado. Existe o dever-poder de o Estado fi scalizar, regular e retomar os serviços 

concedidos. (MARÇAL JUSTEN FILHO. Curso de Direito Administrativo. 12 ed.: 

Revista dos Tribunais. São Paulo, 2016. p. 585).

(3) Efeito ultra partes do acordo celebrado

A Eletronorte afi rmou que estaria caracterizada divergência jurisprudencial 

porque a ação anterior promovida pela Albrás para obter indenização 

complementar foi extinta por acordo que não pode ser considerado efi caz em 

relação a ela, que não anuiu com o pactuado, nem sequer tinha obrigação de 

impugná-lo.

A partir da transcrição da sentença constante do item anterior (item 2 

supra), já se percebe que a responsabilidade da Eletronorte foi reconhecida de 

forma autônoma em relação ao acordo fi rmado entre a Albrás e a Sul América, 

não havendo falar, portanto, em efi cácia ultra partes do acordo fi rmado em outra 

relação processual.
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Demais disso, a irresignação veio amparada unicamente em dissídio 

jurisprudencial e, no entanto, não foi realizado o necessário cotejo analítico 

entre os julgados trazidos a confronto.

A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como 

paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029, parágrafo único, do NCPC, 

e 255, § 1º, do RISTJ. Confi ra-se, por todos: AgRg no AREsp 822.008/PB, 

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/3/2016.

(4) Cabimento de ação regressiva para reaver pagamento de dívida prescrita

De acordo com as razões do recurso especial, a Eletronorte não poderia ser 

condenada a ressarcir o valor que as seguradoras pagaram em função do acordo 

judicial celebrado na Justiça carioca, sob pena de ofensa ao art. 178, § 6º, II, do 

CC/1916, porque referido acordo teve por objeto uma dívida prescrita.

Registre-se que a indicação de ofensa ao art. 178, § 6º, II, do CC/1916 não 

visou a amparar a tese de prescrição da pretensão deduzida na ação regressiva, 

mas de que não seria cabível deduzir ação regressiva para cobrar o que 

despendido com o pagamento de dívida prescrita. O que a Eletronorte sustentou, 

com amparo no art. 178, § 6º, II, do CC/1916, é que não seria possível cobrar, 

em ação regressiva, o valor gasto com o pagamento de dívida prescrita.

Nesses termos, considerando que o dispositivo legal mencionado trata 

apenas do prazo prescricional, e não do cabimento ou descabimento de ação 

regressiva para o propósito indicado, é de se concluir que ele não dá amparo à 

tese jurídica apresentada, o que atrai a incidência analógica da Súmula n. 284 do 

STF.

A propósito:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Compra 

e venda. Atraso na entrega da obra. Negativa de prestação jurisdicional. Não 

ocorrência. Defi ciência de fundamentação do recurso especial. Cerceamento de 

defesa e cobrança de juros compensatórios. Análise do conjunto fático-probatório 

dos autos. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Decisão mantida.

[...]

2. Considera-se defi ciente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação 

de recurso especial que alega violação a dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é 

dissociado da questão debatida nos autos.

(AgInt no REsp 1.699.098/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, DJe 2/4/2018)
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Civil e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Recurso manejado sob a égide do CPC/1973. Ação de adimplemento contratual 

e subscrição de ação. Prazo prescricional vintenário. Interrupção da prescrição. 

Incompatibilidade da tese recorrida com o artigo violado. Súmula n. 284 do 

STF, por analogia. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Agravo 

regimental não provido.

[...]

4. A tese debatida no apelo nobre se referia à impossibilidade de interrupção da 

prescrição pelo ajuizamento da ação de prestação de contas, e não da prescrição, 

propriamente dita, contudo não houve indicação de artigo que pudesse sustentar 

a referida tese. Súmula n. 284 do STF, por analogia.

(AgRg no AREsp 661.474/PR, de minha relatoria, Terceria Turma, DJe 11/4/2017)

(5) Reformatio in pejus

No julgamento da apelação, o Tribunal de origem afi rmou que os juros 

de mora incidentes sobre o valor da condenação fi xada em proveito da Sul 

América deveriam ser contados a partir da data em que se deu o pagamento das 

indenizações securitárias.

Nesse sentido, a própria ementa daquele julgado:

Pacífica a jurisprudência no sentido de que, nas ações regressivas da 

seguradora em desfavor do responsável pelo evento danoso, tanto a correção 

monetária quanto os juros de mora devem ser aplicados desde o desembolso, 

evitando-se, desta forma, o enriquecimento ilícito do responsável pelo dano 

(e-STJ, fl . 3.201).

Mas, no julgamento dos embargos infringentes, o termo inicial dos juros 

moratórios foi modifi cado. No caso da indenização paga administrativamente, 

foi determinado que os juros deveriam incidir a partir do dia em que verifi cada 

a citação na ação de regresso; e, com relação a indenização complementar, paga 

em função do acordo homologado em juízo, a partir da citação da Eletronorte 

como litisdenunciada naquele feito.

Confi ra-se, a propósito, a ementa do aresto proferido no julgamento dos 

infringentes:

Tratando-se de mora ex persona e inexistindo interpelação extrajudicial 

do causador do dano, os juros moratórios fl uem a partir da sua citação para a 

presente demanda, quanto aos valores pagos administrativamente, e, quanto ao 

pagamento da indenização complementar, da citação, como litisdenunciado, no 
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processo que o segurado moveu contra as seguradoras perante a Justiça do Rio 

de Janeiro.

Perceba-se que, com relação aos valores pagos administrativamente, o 

termo inicial dos juros moratórios foi fi xado em data posterior ao desembolso, 

o que benefi ciou a Eletronorte. Com relação aos valores pagos em função do 

acordo, porém, relativos à indenização complementar, o termo inicial dos 

juros moratórios recaiu em data anterior ao desembolso, o que prejudicou a 

Eletronorte.

Assim, como os embargos infringentes foram opostos pela própria 

Eletronorte, ela afi rmou que teria havido reformatio in pejus com relação ao termo 

inicial da condenação correspondente aos valores pagos a título de indenização 

securitária complementar.

O Tribunal de origem entendeu que não estaria configurado o 

vício apontado, porque os juros de mora e, bem assim, o seu termo inicial, 

constituiriam matéria de ordem pública, a qual, diante do efeito translativo dos 

recursos, poderia ser examinada e decidida, independentemente de provação e 

até mesmo em prejuízo do recorrente.

De fato, prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não 

confi gura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos juros 

moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.

Anote-se:

Agravo interno no recurso especial. Processual Civil. Ação de reparação de danos 

decorrentes de acidente de trânsito. Violação ao art. 535 do CPC/1973. Inexistência. 

Mera pretensão de rejulgamento da causa. Multa do art. 538 do CPC/1973. 

Cabimento. Litigância de má-fé. Revolvimento do quadrante fático-probatório 

da causa. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Termo a quo de incidência dos juros 

moratórios. Possibilidade de alteração de ofício. Inexistência de “reformatio in pejus”. 

Jurisprudência. Súmula 83/STJ. Agravo desprovido.

(AgInt no REsp 1.543.418/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe 2/2/2018)

Administrativo e Processual Civil. Interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. Responsabilidade da concessionária reconhecida pelo conjunto fático-

probatório dos autos. Valor dos danos morais. Impossibilidade de inversão do 

julgado. Reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Juros de mora. Violação 

dos artigos 512 e 515 do CPC/1973. Alteração do termo inicial. Reformatio in pejus. 

Não confi guração
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[...]

2. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, não assiste razão à parte 

recorrente quanto à possível ocorrência de violação aos arts. 512 e 515 do 

CPC/1973, tendo em vista que, segundo a jurisprudência pacífi ca do STJ, os juros 

de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza 

de ordem pública, razão pela qual a alteração do termo inicial de ofício não 

confi gura reformatio in pejus.

(REsp 1.420.653/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

9/10/2017);

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Juros de mora. Matéria 

de ordem pública. Possibilidade de apreciação de ofício. Não ocorrência de 

julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Decisão mantida.

1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não confi gura reformatio in pejus. Precedentes. Incidencia 

da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

DJe 24/11/2015)

Agravo regimental. Recurso especial. Ação indenizatória. Dano moral. 

Juros moratórios e correção monetária. Alteração dos termos iniciais de ofício. 

Possibilidade. Matéria de ordem pública.

1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem 

pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não 

confi gura reformatio in pejus.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.394.554/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, DJe 21/9/2015)

Civil. Processual Civil. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. 

Indenização. Dano à imagem. Publicação na mídia escrita de matéria ofensiva 

à honra de familiar dos autores, falecido em tiroteio. Procedência. Violação do 

art. 535 do CPC. Omissão, falta de fundamentação e negativa de prestação 

jurisdicional inexistentes.

Ilegitimidade ativa de alguns dos autores, configuração do abalo moral e 

fi xação do valor indenizatório. Matérias apreciadas com fulcro no acervo fático 

da causa. Reforma do julgado. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Juros de mora. 

Alteração do termo inicial, de ofício, no Tribunal de origem. Matéria de ordem 

pública. Possibilidade. Precedentes.
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[...]

3. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não confi gura reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no Ag 

1.114.664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 15/12/2010; 

e, EDcl nos EDcl no REsp 998.935/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira 

Turma, DJe 4/3/2011.

(AgRg no AREsp 680.674/RS, de minha relatoria, DJe 28/8/2015)

(6) Excludentes de responsabilidade civil

A Eletronorte sustentou que não estaria confi gurado o dever de indenizar 

porque a interrupção momentânea do fornecimento de energia se deu por caso 

fortuito e também porque o contrato, em sua cláusula 28ª, previa a possibilidade 

de interrupção do mencionado fornecimento.

Quanto a alegação de caso fortuito, a orientação jurisprudencial desta 

Corte é no sentido de que não é apto a excluir o nexo da causalidade o chamado 

fortuito interno, assim considerados os eventos que, de alguma forma, possam 

constituir riscos intrínsecos à atividade.

Nesse sentido:

Recurso especial representativo de controvérsia. Julgamento pela sistemática 

do art. 543-C do CPC. Responsabilidade civil. Instituições bancárias. Danos 

causados por fraudes e delitos praticados por terceiros. Responsabilidade 

objetiva. Fortuito interno. Risco do empreendimento.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem 

objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de 

empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto 

tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 

12/9/2011)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Responsabilidade civil. Danos 

morais e materiais. Transporte coletivo. Agressões no interior do veículo. Relação 

com a atividade do transportador. Fortuito interno. Dever de responsabilização. 

Contexto fático-probatório. Alegado dissídio jurisprudencial. Impossibilidade de 

revisão. Súmula n. 7/STJ. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.
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(AgInt no AREsp 943.026/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe 2/8/2017)

Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Companhia 

aérea. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Responsabilidade objetiva. 

Danos morais. Atraso de voo. Superior a quatro horas. Passageiro desamparado. 

Pernoite no aeroporto. Abalo psíquico. Confi guração. Caos aéreo. Fortuito interno. 

Indenização devida.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado 

pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, 

no qual fi cou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante 

toda a noite.

2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, confi gurando 

o atraso manifesta prestação inadequada.

3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço 

de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e 

informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do 

atraso.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, 

da afl ição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especifi cidades fáticas da demanda, afi gura-se razoável a 

fi xação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

6. Recurso especial provido.

(REsp 1.280.372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 

10/10/2014)

No caso dos autos, conforme já relatado, a interrupção no fornecimento 

de energia ocorreu por conta de um defeito em umas das peças que integrava 

a linha de transmissão: a “concha olhal”. Assim, considerando que o dano 

teve origem em uma peça defeituosa, é de se reconhecer, na hipótese, evidente 

fortuito interno, incapaz de afastar o nexo causal.

Com relação a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade 

de interrupção do fornecimento de energia elétrica sem responsabilidade do 

fornecedor, assim se manifestou o acórdão recorrido:

Finalmente, saliento que não há que se falar que o contrato fi rmado entre a 

Eletronorte e a empresa Albrás isenta aquela empresa de reparar danos causados 

pela interrupção do serviço.
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Transcrevo parte da cláusula 28 do contrato firmado entre a empresas 

supracitadas:

Cláusula 28ª - A Eletronorte se reserva o direito de interromper o 

fornecimento de energia elétrica à Albrás, desde já isentada por esta de 

qualquer responsabilidade, penalidade ou indenização pelos prejuízos 

acaso advindos á Albrás ou por esta causados a terceiros, em conseqüência 

deste fato, quando a interrupção se verificar nos caos de manutenção 

preventiva, reparos de rotina, alterações ou substituições de equipamentos 

e materiais no Sistema da Eletronorte, ou serviços quê impeçam o 

funcionamento, no todo ou em parte, de suas instalações de produção, 

transformação ou transmissão de energia.

§ 1º- Nos casos de necessidade de interrupção do fornecimento de 

energia elétrica à Albras por causas previstas no “caput” desta Cláusula, a 

Eletronorte dará prévio aviso à Albras sempre que possível com um mínimo 

de 72 (setenta e duas) horas de antecedência, sendo tais interrupções 

estabelecidas de comum acordo entre, a Eletronorte e a Albras quanto a sua 

duração.

(...)

Verifica-se pela leitura da referia cláusula que a isenção da responsabilidade 

da Etetronorte pela interrupção do serviço só ocorre nos casos de interrupção 

para manutenção preventiva, reparos de rotina, alterações ou substituições de 

equipamentos e materiais, devendo, contudo, a interrupção ser avisada previamente 

à Albrás.

No caso em comento, a interrupção deu-se por defeito em peça e- falta de 

manutenção adequada e a Aibrás não fora avisada previamente, o que gerou os 

danos e a consequente obrigação de indenizar.

Assim, se o Tribunal de origem entendeu que a cláusula contratual em 

questão não isentava a Eletronorte de responsabilidade, não é possível chegar a 

conclusão contrária sem novamente interpretar aquela mesma disposição, o que 

atrai a incidência da Súmula n. 5 do STJ.

(7) Responsabilidade regressiva da HTM

O Tribunal de origem entendeu que não estaria comprovada a 

responsabilidade regressiva da HTM porque ela inspecionou a peça cujo 

rompimento deu causa à interrupção do fornecimento de energia elétrica 

(“concha olhal”) e também porque, em se tratando de responsabilidade 

contratual, deveria a Eletronorte trazer aos autos a cópia do contrato fi rmado com 
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a HTM até mesmo para que se pudesse investigar o alegado inadimplemento e 

eventual limitação de responsabilidade.

Confi ra-se:

No caso dos autos, a empresa Eletronorte não juntou aos autos o contrato 

firmado com a empresa HTM Engenharia de Projetos Ltda, não tendo 

demonstrado, desta forma, a obrigação desta empresa de ressarci-la.

Destaco a explanação constante na fundamentação da sentença:

A ré/litisdenunciante deixou de juntar aos autos cópia do contrato 

celebrado com a litisdenunciada HTM, a fi m de que fossem verifi cados 

termos do ajuste.

No caso, por se tratar de responsabilidade civil contratual, é 

imprescindível a comprovação documental dos termos de contratação, 

pois necessária à caracterização do inadimplemento contratual, bem como 

a verifi cação de eventual limitação à responsabilidade da litisdenunciada. 

Ao agir de forma omissiva, a litisdenunciante deixou de comprovar o fato 

constitutivo do seu direito, na forma do ar. 333, do CPC.

Dessa forma, resta improcedente a pretensão do litisdenunciante.

Saliento, ainda, que não há novamente que se falar em necessidade de prova 

pericial.

Está claro pelos documentos juntados aos autos que a empresa litisdenunciada 

realizou a inspeção na peça que se rompeu e gerou a falha na prestação do serviço, o 

que não foi demonstrado é o inadimplemento contratual da empresa denunciada, eis 

que não juntado o instrumento de contrato necessário para tal fi m.

Assim, necessário manter, também, a sentença quanto à improcedência da 

denunciação da lide.

Quanto ao pedido de afastamento da responsabilidade solidária da empresa 

litisdenunciada, entendo-o incabivel, eis que a sentença não reconheceu 

qualquer responsabilidade da recorrente, de forma que deixo de analisá-lo. (e-STJ, 

fl s. 3.215/3.216)

Nas razões do seu recurso especial, a Eletronorte ainda sustentou que 

deveria ser reconhecida a responsabilidade da litisdenunciada HTM, porque 

demonstrado que o dano resultou de defeito em peça fabricada por esta última. 

Essas alegações não se fi zeram acompanhar, porém, da indicação de ofensa 

a dispositivo de lei federal ou de dissídio pretoriano. Aplica-se, assim, por 

analogia, a Súmula n. 284 do STF.
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Passo agora ao exame do recurso especial manejado pela SUL AMÉRICA

Em seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, a e c, da CF, 

a Sul América alegou que o acórdão proferido no julgamento dos embargos 

infringentes fi xou o termo inicial dos juros da mora na data da citação da 

Eletronorte, o que violaria os arts. 186, 398 e 927, todos do CC/1916.

Ressaltou que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora deveriam ser contados a partir do efetivo desembolso que fez 

da indenização securitária (evento danoso), e não da citação verifi cada na 

ação de regresso por sub-rogação. A respeito do tema, ainda invocou dissídio 

jurisprudencial, indicando como paradigmas julgados desta Corte Superior.

De fato, a jurisprudência desta Corte orienta que os juros de mora devidos 

em caso de ação regressiva por sub-rogação proposta por seguradora contra o 

causador do dano devem fl uir a partir do efetivo desembolso da indenização 

securitária paga.

Anote-se:

Agravo regimental. Recurso especial. Civil. Seguro de coisas. Ação de regresso. 

Juros de mora. Termo inicial. Data do desembolso.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de 

reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os 

juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da 

citação.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.249.909/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, DJe 22/2/2013)

Agravo regimental. Embargos à execução. Honorários advocatícios. 

Legitimidade da parte. Seguradora. Juros moratórios. Data do desembolso da 

quantia. Improvimento.

[...]

II. A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o 

causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo 

assim, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros 

moratórios devem fl uir a partir da data do desembolso da indenização.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 849.067/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 

5/3/2009)
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Civil. Ação de reparação de danos materiais. Seguradora. Contra o causador do 

sinistro. Juros de mora. Termo inicial. Data do desembolso da quantia.

1 - Se a espécie é de ação de reparação de danos, ajuizada por seguradora 

contra o causador do sinistro, a responsabilidade é aquiliana, porquanto 

decorrente de ato ilícito, devendo os juros de mora fl uírem a partir da data do 

efetivo desembolso e não da citação. Precedentes.

2 - Recurso especial conhecido.

(REsp 362.566/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 5/5/2003)

Cumpre recordar que o termo inicial dos juros moratórios somente foi 

fi xado na data da citação com relação aos valores pagos administrativamente. 

No que tange àqueles pagos em função do acordo, o termo inicial dos juros 

também foi fi xado na data da citação, mas não da citação havida neste processo. 

Com efeito, o acórdão dos embargos infringentes determinou que, com relação 

ao ressarcimento da indenização complementar, os juros de mora deveriam 

incidir a partir da data em que a Eletronorte foi citada como litisdenunciada no 

processo movido pela Albrás contra a Sul América.

Isso signifi ca que, com relação aos valores pagos a título de indenização 

complementar, não existe, em princípio, interesse recursal em pleitear a incidência 

dos juros moratórios a partir do desembolso, porque referido desembolso 

aconteceu posteriormente à citação da Eletronorte como litisdenunciada.

Nada obstante, o termo inicial dos juros constitui matéria de ordem pública 

e que, por isso, pode ser apreciada até mesmo em detrimento dos interesses da 

parte recorrente, sem que isso confi gure reformatio in pejus. Confi ra-se, nesse 

sentido, o item 5 supra do recurso especial da Eletronorte.

Assim, seja porque a Sul América requereu expressamente que os juros 

de mora incidissem a partir do desembolso, seja porque essa matéria pode ser 

examinada até mesmo de ofício, até em prejuízo da parte recorrente, é de rigor a 

modifi cação do acórdão recorrido nesse ponto.

O recurso especial deve ser provido, portanto, para restabelecer o acórdão 

da apelação, que fi xou o termo inicial dos juros moratórios na data do efetivo 

desembolso da indenização securitária, tanto em relação aos valores pagos 

administrativamente, quanto em relação àqueles pagos posteriormente, após a 

celebração do acordo.

Procedo, fi nalmente, ao exame do recurso especial apresentado pela HTM.
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De acordo com a HTM, estaria confi gurada divergência jurisprudencial 

e contrariedade ao art. 20, §§ 2º e 3º, do CPC/1973, porque os honorários 

advocatícios fi xados em seu benefício no julgamento da denunciação da lide 

seriam irrisórios, merecendo, por isso, majoração.

Destacou, a propósito, que os valores envolvidos na denunciação à lide 

seriam superiores a R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) e que 

a Eletronorte, em razão do indeferimento do pedido aduzido nessa lide acessória, 

foi condenada a lhe pagar honorários de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na linha dos precedentes desta Corte, a modifi cação da verba honorária 

fi xada pelas instâncias de origem, pretendida com base na alegação de ofensa 

ao princípio da razoabilidade, somente pode se dar quando fi car efetivamente 

caracterizado um valor abusivo ou irrisório.

Agravo regimental no recurso especial. Ação de rescisão contratual e 

indenizatória. Pretensão de revisão do valor fixado a título de honorários 

advocatícios. Valor irrisório não comprovado. Agravo improvido.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, somente é possível a revisão da 

verba honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias em situações excepcionais, 

quando demonstrado se tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não está 

caracterizado na hipótese.

[...]

3. Afigura-se, assim, impossível superar o juízo de proporcionalidade e 

razoabilidade alcançado na origem sem reexaminar fatos e provas, o que veda a 

Súmula n. 7/STJ.

(AgRg no REsp 1.567.936/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, DJe 7/3/2016)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Civil. Honorários 

advocatícios. Ausência de condenação. Honorários fi xados com base na equidade. 

Aplicação do § 4º do art. 20 do CPC. Agravo regimental não provido.

[...]

2. É pacífi co o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o valor 

estabelecido pelas instâncias ordinárias só pode ser alterado nas hipóteses em 

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões 

de razoabilidade.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 763.222/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 06/10/2015, DJe 26/10/2015)
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No caso dos autos, a Eletronorte, ao promover a denunciação da lide, 

procurava atribuir integralmente à HTM a responsabilidade pela interrupção 

no fornecimento de energia elétrica, sendo lícito concluir, assim, que o proveito 

econômico perseguido nessa lide secundária era o mesmo relativo à lide 

principal, ou seja, R$ 55.666.890,55 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e 

sessenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos).

Nesses termos, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 

apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representam, de fato, parcela ínfi ma do 

proveito econômico perseguido.

Não se desconhece a existência de julgados desta Corte Superior 

recomendando a fi xação de honorários advocatícios equivalentes a, no mínimo, 

1% do valor da causa.

Nada obstante, é preciso levar em consideração que o valor em disputa é 

extremamente elevado, que a denunciação da lide tem natureza secundária; que 

o mérito da causa deixou de ser apreciado porque não foi juntado aos autos o 

contrato fi rmado entre a Eletronorte e a HTM, e que a atuação processual desta 

última consistiu, essencialmente, na interposição de agravos retidos (contra o 

deferimento da denunciação – e-STJ, fl s. 1.566/1.582, e contra a decisão de 

saneamento – e-STJ, fl s. 2.733/2.745); de embargos de declaração (contra a 

senteça – e-STJ, fl s. 2.907/2.919); de contrarrazões de apelação (e-STJ, fl s. 

3.077/3.905) e de apelação adesiva (e-STJ, fl s. 3.906/3.115), além do presente 

recurso especial (e-STJ, fl s. 3.319/3.349).

Justifi ca-se, assim, a majoração da verba honorária para quantia equivalente 

a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

data de publicação deste acórdão.

Registre-se que, na hipótese, tendo em vista a data da prolação da sentença, 

deve ser aplicado o art. 20, § 4º, do CPC/1973, e não o art. 85, §§ 2º e 6º, do 

NCPC.

Nessas condições, (1) conheço parcialmente do recurso especial manejado 

pela Eletronorte para, na parte conhecida, negar-lhe provimento; (2) dar 

provimento ao recurso especial da Sul América para restabelecer o acórdão da 

apelação no tocante ao termo inicial dos juros de mora, os quais deverão ser 

contados a partir do efetivo desembolso da indenização securitária; e, (3) dar 

provimento ao recurso especial da HTM, majorando os honorários advocatícios 

fi xados na denunciação da lide.

É o voto.
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EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Ação de indenização. 

Denunciação da lide. Pressupostos. Ausência. Contestação. 

Intempestividade. Efeitos da revelia. Manutenção.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. À luz do art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o 

litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, 

em ação regressiva, o prejuízo daquele que perder a demanda, o que 

não ocorre na hipótese.

3. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura 

e simplesmente, transferir a responsabilidade pelo evento danoso a 

terceiros. Precedentes.

4. Ainda que não se exija a apresentação simultânea do pedido 

de denunciação da lide e da contestação, esta deve ser apresentada no 

prazo para resposta, que não se suspende pela simples formalização 

do pedido de litisdenunciação, senão pela ordem de citação do 

litisdenunciado determinada pelo juiz, nos termos do art. 72 do 

CPC/1973.

5. Hipótese em que o pedido de denunciação da lide foi indeferido 

por despacho publicado após o escoamento do prazo para resposta, a 

revelar a intempestividade da contestação posteriormente apresentada.

6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze (Presidente), Moura Ribeiro, Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 29.5.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Trata-se de recurso especial 

interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, 

Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) 

e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, com fundamentado no art. 105, III, “a” 

e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios assim ementado:

Agravo regimental. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. 

Manifesta improcedência. Distribuição por prevenção. Impossibilidade. 

Indenização por danos morais e materiais. Denunciação à lide. Prazo. Contestação.

I - Se o Termo de Autuação e Distribuição não certifica a existência de 

processos relacionados para fi ns de prevenção, distribuídos à egrégia Turma e a 

esta relatoria, de modo que não se verifi ca irregularidade na distribuição aleatória 

do feito.

II - De acordo com os julgados citados e com decisões recentes deste 

Tribunal, não se mostra oportuna ou conveniente a instauração do incidente de 

uniformização de jurisprudência.

III - A contestação e a denunciação à lide devem ser interpostas no mesmo 

prazo da resposta, sob pena de preclusão.

IV - A denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do Código de 

Processo Civil somente tem cabimento quando o denunciado tenha obrigação 

legal ou contratual de garantir o resultado da demanda, caso vencido o 

denunciante. Não cabe na hipótese em que os réus postulam a transferência 

para terceiros da responsabilidade decorrente de descumprimento de obrigação 

contratual.

V - Negou-se provimento ao agravo (e-STJ fl . 324).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.

Em suas razões recursais (e-STJ fl s. 359-381), os recorrentes apontam, 

além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais 

com as respectivas teses:

a) arts. 165, 458, II, e 535, II, do Código de Processo Civil de 1973 – não 

foram sanados os vícios indicados nos embargos de declaração opostos na 

origem;

b) art. 71 do CPC/1973 – não há obrigatoriedade de que a contestação seja 

apresentada simultaneamente ao pedido de denunciação da lide;



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

528

c) art. 72 do CPC/1973 – formalizado o pedido de denunciação da lide, 

impõe-se a suspensão do prazo para oferecimento de contestação;

d) art. 319 do CPC/1973 – não está caracterizada a revelia na hipótese e

e) art. 70, III, do CPC/1973 – a denunciação da lide era perfeitamente 

cabível, ante a existência do direito de regresso contra os denunciados.

O alegado dissídio interpretativo escora-se em precedente de outro tribunal 

no qual se decidiu que não há necessidade de que, oferecida a denunciação da 

lide, o réu esteja obrigado a apresentar, simultaneamente, a contestação.

Transcorrido o prazo para apresentação das contrarrazões (e-STJ fl . 424), e 

inadmitido o recurso na origem, determinou-se a reautuação do agravo (AREsp 

n. 758.963/DF) como recurso especial para melhor exame da matéria.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): A irresignação não 

merece prosperar.

O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão 

que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra 

o SINDIRETA/DF e Outro, em virtude da perda do prazo para requerer o 

cumprimento de sentença proferida em outra demanda judicial, indeferiu o 

pedido de denunciação da lide formulado no último dia de prazo para resposta e 

decretou a revelia dos ora recorrentes.

No que tange aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC/1973, não há 

falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal local, ainda que por 

fundamentos distintos daqueles apresentados pelas partes, adota fundamentação 

sufi ciente para decidir integralmente a controvérsia.

Registra-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se 

pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas 

sobre aqueles considerados sufi cientes para fundamentar sua decisão, o que foi 

feito na espécie.

A propósito:
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Processo Civil. Agravo. Exceção de pré-executividade. Negativa de prestação 

jurisdicional. Inexistência de omissão ou contradição.

1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, 

obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso 

de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifi ca a existência 

dos vícios na lei indicados.

2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e 

sufi cientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia.

(...)

4. Agravo regimental desprovido (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011).

Concretamente, verifi ca-se que o Tribunal local enfrentou a matéria posta 

em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, concluindo que 

a contestação e a denunciação da lide devem ser apresentadas no mesmo prazo 

da resposta, sob pena de preclusão, e que a hipótese dos autos não comporta essa 

espécie de intervenção de terceiros.

Não se pode confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou 

ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.

No tocante à pretendida denunciação da lide, assim se pronunciou o 

Tribunal de origem:

(...)

De acordo com o magistério de Nelson Nery Júnior, “denunciação da lide é 

ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação 

condenatória principal”.

A denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do Código de Processo 

Civil somente tem cabimento quando o denunciado tenha obrigação contratual 

ou legal de garantir o resultado da demanda, caso o denunciante seja vencido.

(...)

Os recorrentes sustentam que a denunciação se justifi ca pela conexão entre o 

seu objeto e o direito material discutido nos autos.

A causa de pedir da ação principal é a desídia dos agravantes no ajuizamento 

de comprimento de sentença, que resultou na prescrição do direito de crédito dos 

agravados.

Os agravantes, contudo, denunciaram a União à lide por suposta falha da 

serventia judicial; os antigos advogados que atuaram no feito, por suposta desídia, 

bem como o SLU, que atrasou a entrega das fichas financeiras dos agravados e 

impediu a liquidação.
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Sem razão.

A denunciação à lide fundada no direito de regresso, restringe-se às ações de 

garantia, na qual se discute obrigação legal ou contratual. Não pode levar à uma 

discussão infi ndável da matéria discutida nos autos. Como na hipótese, na qual se 

busca a responsabilização colateral de outras partes supostamente envolvidas na 

inviabilização do direito de crédito dos autores.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe denunciação à lide 

com fundamento no art. 70, III, do CPC, quando há possibilidade de prejuízos à 

celeridade do processo principal, sobretudo com a inclusão de fundamento novo 

estranho à lide principal.

No caso em apreço não há obrigação legal ou contratual dos denunciados em 

garantir eventuais prejuízos sofridos pelos agravantes. Postulam, todavia, transferir 

para terceiros a responsabilidade pelo ilícito contratual - descumprimento de 

obrigação de meio (e-STJ fl s. 332-333 - grifou-se).

Como bem acentua Cândido Rangel Dinamarco,

(...) todas as hipóteses de admissibilidade da litisdenunciação, enumeradas nos 

incisos do art. 70 do Código de Processo Civil, descrevem situações em que, por 

alguma razão de direito material, o terceiro é em tese obrigado a ressarcir a parte 

por aquilo que ela vier a perder ou deixar de ganhar no processo. Em todas elas 

o terceiro não teria legitimidade para fi gurar como parte na demanda inicial do 

processo, sendo parte legítima exclusivamente para a ação de garantia contida na 

denunciação da lide. (Instituições de direito processual civil, v. 2, 6. ed., rev. e atual., 

São Paulo: Malheiros, 2009, pág. 594)

Na hipótese dos autos, nenhum óbice haveria em se propor a demanda 

diretamente contra qualquer um dos litisdenunciados desde que se imputasse a 

eles a responsabilidade pelos danos alegados pelos autores.

Ademais, o que sustentam os recorrentes é que o suposto dano 

experimentado pelos autores não resultou da sua desídia, mas da conduta de 

terceiros, o que não confi gura hipótese em que se admite a denunciação da lide, 

conforme decidido nos seguintes julgados:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. 

Responsabilidade civil. Denunciação da lide. Descabimento. Súmulas n. 7 e 83 do 

STJ. Decisão mantida.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não é 

cabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a 

integralmente ao denunciado.
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2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo 

Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.154.988/SP, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 

19/12/2017 - grifou-se).

Direito Processual Civil. Recurso especial. Ação rescisão contratual cumulada 

com pedido de reparação por perdas e danos. Alienação de imóvel. Comprador 

que se vê impossibilitado de registrar o bem junto ao cartório de registro de 

imóveis competente. Denunciação da lide ao Município e à Ofi ciala do Cartório de 

Registro de Imóveis. Impossibilidade.

(...)

2. Cinge-se a controvérsia em determinar se, na presente ação de rescisão de 

contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de reparação por 

perdas e danos, decorrente da impossibilidade de transferência da propriedade 

do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, é possível a 

denunciação da lide à Municipalidade de Serra/ES e à Ofi ciala do Cartório do 1º 

Ofício 2ª Zona de Serra/ES.

3. A denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/1973, restringe-se às ações 

de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do 

denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso 

de derrota.

4. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, 

transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação 

obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/1973. Precedentes.

5. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a 

denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento 

novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a 

exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro 

aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de 

intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não 

estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes.

6. Na hipótese dos autos, não se justifica o acolhimento do pedido de 

denunciação da lide porque i) não está confi gurada qualquer obrigação legal 

ou contratual dos denunciados em indenizar regressivamente o recorrente; ii) 

perquirir acerca da responsabilidade dos denunciados implicaria na incontestável 

necessidade de dilação probatória, o que atentaria contra os princípios 

norteadores do instituto da denunciação da lide, quais sejam, princípios da 

celeridade, da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional; e 

iii) o indeferimento do pedido de denunciação da lide não compromete eventual 
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direito de regresso que possua o denunciante, ou seja, não impede a propositura 

de ação autônoma contra os denunciados.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 

1.635.636/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, 

DJe 24/3/2017 - grifou-se).

O acórdão recorrido também deve ser confirmado na parte em que 

reconhece a intempestividade da contestação, com a consequente manutenção 

dos efeitos da revelia.

Com efeito, ainda que não se exija a apresentação simultânea do pedido de 

denunciação da lide e da contestação, esta deve ser apresentada no prazo de 15 

(quinze) dias a que se refere o art. 297 do CPC/1973, que não se suspende pela 

simples formalização do pedido de litisdenunciação, senão pela efetiva ordem 

de citação do litisdenunciado determinada pelo juiz em caso de acolhimento 

dessa modalidade de intervenção de terceiros, consoante o disposto no art. 72 do 

diploma processual civil já revogado:

Art. 71. A citação do denunciado será requerida, juntamente com a do réu, se 

o denunciante for o autor; e, no prazo para contestar, se o denunciante for o réu.

 Art. 72. Ordenada a citação, fi cará suspenso o processo. (grifou-se)

Em sua tese de doutoramento, o eminente Ministro Sydney Sanches bem 

examinou a questão, pontuando que a suspensão do processo e, em consequência, 

do prazo para oferecimento da contestação, somente se efetiva com a ordem de 

citação do litisdenunciado.

Confi ra-se:

(...)

O Código não diz que o simples requerimento da denunciação da lide já suspenda 

o processo, mas sim, que com seu deferimento, i.e., com a ordem de citação do 

denunciado é que isso acontece (art. 72).

Ora, sendo assim, devem ser feitas as seguintes considerações: O réu 

pode denunciar a lide até o último dia do prazo para contestação (art. 71, 2ª 

parte). Se fizer a denunciação antes do último dia do prazo nem por isso estará 

automaticamente suspenso o curso do processo. E, conseqüentemente, ainda não 

estará suspenso o curso do prazo para contestação. E, então, deverá estar atento 

para que o deferimento da denunciação, com a ordem de citação do denunciado, 

ocorra ainda dentro do prazo para contestação, pois, sem tal ordem, este continua 
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correndo e poderá se escoar por inteiro, com todas as conseqüências disso 

decorrentes.

Se o requerimento só vier a ser deferido depois de decorrido o prazo para 

contestação, nem por isso poderá este ser restituído. (Denunciação da lide no 

direito processual civil brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, pág. 166 - 

grifou-se)

No caso em apreço, o pedido de denunciação da lide foi formalizado pela 

parte ré, ora recorrente, em 19/12/2014 (e-STJ fl . 330), último dia de prazo 

para resposta, e foi indeferido por decisão disponibilizada no DJe de 12/2/2015 

(e-STJ fl . 239), quando já se havia escoado o prazo de 15 (dias) previsto no art. 

297 do CPC/1973, sendo, portanto, intempestiva a contestação apresentada no 

primeiro dia útil subsequente (13/2/2015).

Por fi m, apenas para fomentar o debate, registra-se a existência de um 

precedente originário da Quarta Turma desta Corte, da relatoria da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, no qual se adotou compreensão diversa da aqui proposta, 

no sentido de que, “suspenso o processo no curso do último dia do prazo para oferecer 

contestação, em razão da denunciação da lide protocolada às 13h08min (...), deve ser 

restituído à parte recorrente o dia restante, sob pena de lhe cercear o direito de defesa, à 

luz do artigo 172 c/c 180, do CPC/1973” (grifou-se).

O acórdão está assim ementado:

Processo Civil. Agravo interno. Razões que não enfrentam o fundamento da 

decisão agravada. Súmula 568/STJ. Decisão singular do relator. Jurisprudência 

dominante. Possibilidade. Denunciação da lide e contestação. Prazo comum. 

Preclusão consumativa. Inocorrência. Restituição de prazo devida.

(...)

3. À luz do disposto nos artigos 172 e 180 c/c 71, do CPC/1973, o prazo para 

oferecimento de resposta pelo réu e da denunciação da lide é comum, de modo 

que, feita a denunciação da lide dentro do prazo legal, deve ser assegurado ao réu 

o direito de exercitar sua defesa por intermédio das respostas previstas no artigo 

297, caput, do CPC/1973, no prazo restante.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.416.411/MS, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 

22/8/2017).

Naquele julgado, à semelhança do que ocorreu na espécie, o pedido de 

denunciação da lide foi apresentado no último dia de prazo para resposta, tendo 

sido, ao fi nal, indeferido.
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Não se pode concordar, contudo, com a solução proposta por aquele Órgão 

Colegiado, diante da literalidade do art. 72 do CPC/1973, que prevê a suspensão 

do processo apenas na hipótese em que é ordenada a citação do litisdenunciado, a 

pressupor, por óbvio, o deferimento do pedido de litisdenunciação.

Não fosse assim, poderia o réu, na iminência de ver escoado o seu prazo para 

resposta, apresentar um pedido de denunciação da lide, ainda que desprovido de 

fundamentação, com o único intuito de elastecer o referido prazo, o que não se 

coaduna com o dever de lealdade das partes no processo.

Nessa perspectiva, a restituição do último dia de prazo restante, por inteiro, 

somente teria cabimento em caso de deferimento do pedido de denunciação da 

lide, com ordem de citação do litisdenunciado, no mesmo dia em que o pleito 

foi apresentado em juízo, visto que, nessa hipótese, ocorreria a suspensão do 

processo antes do escoamento integral do prazo para resposta.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.641.868-SP (2014/0199315-2)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: ADM do Brasil Ltda

Advogado: Francisco Ribeiro Todorov - DF012869

Recorrido: Rede Comercializadora de Energia S/A

Advogado: Mariana Aravechia Palmitesta e outro(s) - SP299951

EMENTA

Direito Civil. Recurso especial. Responsabilidade civil pré-

contratual. Quantifi cação do dano. Interesses contratuais positivos e 

negativos. Irresignação desprovida.

1. Aplicabilidade do CPC/1973 ao recurso ante os termos do 

Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016:
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2. Em caso de responsabilidade civil pré-contratual, o proponente 

não pode pretender, a título de reparação de danos, indenização 

equivalente à vantagem que teria obtido com o próprio negócio 

jurídico que nunca se concretizou (interesses postivos).

3. Verifi cada a antijuridicidade no rompimento de tratativas 

negociais, a responsabilidade civil pré-contratual que se estabelece 

cobre apenas as despesas realizadas para fi nalização do negócio jurídico 

frustrado ou em razão dessa mesma operação. (interesses negativos).

4. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, acompanhando a divergência, a 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 maioria, em negar 

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

Vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 6.9.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: ADM do Brasil Ltda (ADM) promoveu 

ação indenizatória contra Rede Comercializadora de Energia S/A (Rede), alegando 

que sofreu prejuízo com a imotivada interrupção das negociações para compra 

de energia elétrica por parte da ré, as quais estavam quase concluídas. Alegou ter 

sido violado o princípio da boa-fé objetiva e que, em função das peculiaridades 

do mercado, fi cou impedida de negociar com terceiros as mesmas condições do 

ajuste rompido, sendo obrigada a adquirir energia elétrica a preço muito mais 

elevado (e-STJ, fl s. 3/17).
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O Juiz de primeiro grau entendeu que a proposta comercial feita pela Rede 

à ADM não era vinculante e que, por isso, ela não poderia ser responsabilizada 

em razão da não formalização do negócio (e-STJ, fl s. 197/200).

O TJSP, embora reconhecendo a possibilidade de se estabelecer 

responsabilidade civil na fase pré-contratual e a ocorrência de quebra da boa-fé 

objetiva, assinalou que seria inadequado conferir, a título de indenização, uma 

quantia equivalente ao resultado útil do contrato que nunca se aperfeiçou, como 

requerido na petição inicial. Ressaltou que a pretensão formulada se identifi cava 

com os interesses positivos do contrato, os quais não seriam ressarcíveis em casos 

como o dos autos.

Ao fi nal, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença por outros 

fundamentos em acórdão assim ementado.

Comercialização de energia elétrica. Rompimento das tratativas em 

negociações preliminares. Violação da boa-fé objetiva. Inadmissibilidade, porém, 

de indenização pelos interesses positivos, equivalentes à vantagem que o 

contrato proporcionaria ao autor. Interesses negativos não especifi cados. Recurso 

improvido. (e-STJ, fl . 275)

Inconformada, ADM interpôs recurso especial com base no art. 105, III, 

a, da CF, reiterando a tese recursal de que deveria ser ressarcida da diferença de 

preço, que apontou como sendo de R$ 1.438.534,98 (um milhão, quatrocentos 

e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), 

sob pena de ofensa aos arts. 186, 422, 927 e 402 do CC/2002.

Apresentadas contrarraões (e-STJ, fl s. 321/333), o recurso não foi admitido 

na origem (e-STJ, fl s. 382/385).

O agravo em recurso especial que se seguiu (e-STJ, fls. 339/356) foi 

distribuído inicialmente à Ministra Assussete Magalhães que lhe negou 

provimento (e-STJ, fl s. 382/385). Essa decisão foi tornada sem efeito via agravo 

regimental (e-STJ, fl s. 401/406) e, com a redistribuição do feito a essa relatoria, 

foi dado provimento ao agravo para determinar sua autuação como recurso 

especial (e-STJ, fl s. 411/412).

É o relatório.

VOTO

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

as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade 
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dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado 

Administrativo 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.

O Acórdão recorrido deixou bem claro que, na hipótese dos autos, deu-se o 

rompimento das tratativas preliminares da negociação entabulada para compra 

e venda de energia elétrica, não se verifi cando, portanto, a concretização desse 

negócio jurídico.

Nesse sentido, a própria ementa do acórdão que assinalou:

Comercialização de energia elétrica. Rompimento das tratativas em negociações 

preliminares. Violação da boa-fé objetiva. Inadmissibilidade, porém, de 

indenização pelos interesses positivos, equivalentes à vantagem que o contrato 

proporcionaria ao autor. Interesses negativos não especificados. Recurso 

improvido. (e-STJ, fl . 275)

Do corpo do aresto, ainda se extrai a seguinte passagem:

Diante dessas provas, conclui-se que as partes não superaram as meras tratativas 

típicas da fase negocial, razão pela qual não se aperfeiçoou o contrato defi nitivo.

É o caso de invocar a lição de Nelson Rosenvald, pertinente na hipótese:

[...]

O conjunto probatório evidencia que as partes não formalizaram o contrato. 

De acordo com as mensagens eletrônicas posteriores àquelas já mencionadas, 

que foram trazidas aos autos somente pela apelada, fi cou demonstrado que, 

após a apresentação da minuta, a apelante manifestou o interesse em alterar a 

quantidade de energia contratada (fs. 163).

Entretanto, a proposta apresentada pela apelante [ADM] foi rechaçada, pois 

a apelada [Rede] não admitiria valores fl exíveis quanto ao consumo de energia 

elétrica (fs. 163). Foi após esse fato que o correu o rompimento das negociações (fs. 

165/166).

Ora, é evidente que o consenso quanto ao preço a ser pago pela quantidade 

de energia elétrica é requisito essencial para consumação do contrato (e-STJ, fl s. 

276/277 – sem grifos no original).
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A própria ADM reconhece que, no caso concreto, jamais foi formalizado o 

contrato de compra e venda de energia elétrica.

Confi ra-se, nesse sentido, a seguinte passagem do recurso especial:

Em seguida, em 11.01.2008 a Rede encaminhou a minuta do contrato defi nitivo 

de compra e venda da energia objeto das negociações até então em curso. 

Porém, antes que pudesse manifestar-se sobre os seus termos, em 17.01.2008 (50 

dias após o início das negociações) a Recorrente ADM recebeu ligação telefônica 

de representante da Rede informando, sem nenhuma justifi cativa, que o negócio 

não mais se concretizaria. (e-STJ, fl s. 291/292).

Imprescindível fi xar-se, assim, que a discussão travada no presente recurso 

especial está situada no âmbito da responsabilidade civil pré-contratual e não 

contratual.

Muito já se discutiu sobre a responsabilidade decorrente de condutas 

omissivas ou comissivas verificadas antes do aperfeiçoamento do negócio 

jurídico pretendido pelas partes, mas, de alguma forma, a ele vinculadas.

A partir da positivação dos princípios da função social do contrato e da 

boa-fé objetiva, parece não haver mais dúvidas que os danos decorrentes de 

comportamentos antijurídicos verifi cados antes da celebração de um contrato 

reclamam algum tipo de reparação.

A boa-fé objetiva, princípio geral de direito recepcionado pelos arts. 113 

e 422 do CC/2002, cumpre, essencialmente, três funções em nosso sistema: 

orienta a interpretação dos negócios jurídicos, constitui fonte de direitos e 

deveres jurídicos anexos e, fi nalmente, estabelece limites ao exercício de direitos 

subjetivos.

As regras de conduta impostas pelo princípio da boa-fé objetiva não se 

orientam exclusivamente ao cumprimento da obrigação, permeando a relação 

contratual em todas as suas fases, de modo a viabilizar a satisfação dos interesses 

globais envolvidos no negócio jurídico, sempre tendo em vista a plena realização 

de sua fi nalidade social.

Por tudo isso tem-se, atualmente, como inquestionável a existência da 

chamada responsabilidade civil pré-negocial. CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA, a propósito, já assinalava:

Não obstante faltar-lhe [às tratativas entabuladas antes da formalização 

do contrato] obrigatoriedade, pode surgir responsabilidade civil para os que 

participam das negociações preliminares, não no campo da culpa contratual, 
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porém aquiliana, somente no caso de um deles induzir no outro a crença de que 

o contrato será celebrado, levando-o a despesas ou a não contratar com terceiro, 

e depois recuar, causando-lhe dano. O fundamento do dever de reparação é o 

ilícito genérico, defi nido em o n. 113, supra (vol. I). As negociações preliminares, 

repitamo-lo, não geram por si mesmas e em si mesmas obrigações para qualquer 

dos participantes. Não criam vínculo jurídico entre eles. A responsabilidade 

acaso surgente tem caráter excepcional (Serpa Lopes Câmara), e não pode ser 

transposta para fora dos limites razoáveis de sua caracterização, sob pena de 

chegar-se ao absurdo jurídico de equiparar em força obrigatória o contrato e as 

negociações preliminares, e a admitir que as obrigações contratuais nascem antes 

de surgir o contrato que as gera. (Instituições de Direito Civil. v. 3, 10 ed. Forense. 

Rio de Janeiro, 1999. p. 19/20).

No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que a Rede praticou 

conduta antijurídica ao romper as tratativas negociais, porque agiu de forma 

imotivada, agredindo a boa-fé objetiva. Nesses termos, não há como afastar, 

pelo menos em tese, sua responsabilidade civil, ainda que abstrata, pelos danos 

decorrentes de sua conduta.

Admitida, porém a existência de responsabilidade civil em abstrato, ainda 

cumpre saber se, em concreto, existe algum dano passível de reparação. Em 

outros termos: não se discute propriamente o cabimento da responsabilidade 

civil em fase pré-negocial, mas a quantifi cação do dano indenizável nessas 

situações.

É o que reclama o art. 944, do CC/2002.

O Tribunal de origem, com amparo em farta doutrina, assinalou que 

não seria possível estabelecer, como critério para cálculo da indenização, a 

situação econômica que a ADM alcançaria caso fossem adimplidas as prestações 

estipuladas no pacto que nunca existiu. Ressaltou que a pretensão condenatória 

deduzida coincidiria com os interesses positivos decorrentes do contrato, 

impassíveis de indenização em caso de responsabilidade pré-contratual.

De acordo com o Tribunal de origem, apenas seria possível indenizar os 

interesses negativos, assim compreendidos os valores necessários para colocar 

o interessado na situação em que se encontrava antes iniciar as negociações 

preliminares.

Anote-se:

Contudo, a dimensão do prejuízo a indenizar pelo rompimento das tratativas 

é questão tormentosa, que implica verifi car se são passíveis de reparação os 

interesses negativos, ou se também os positivos.
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Ruy Rosado de Aguiar esclarece que o interesse negativo consiste na 

necessidade de colocar o lesado na situação em que antes se encontrava; e o 

positivo, “no aumento que o patrimônio do credor teria experimentado se o 

contrato tivesse sido cumprido” (Extinção dos Contratos por Incumprimento do 

Devedor, AIDE, 2003, p. 267).

Mas se se admitir que o valor do prejuízo é o do resultado que o contrato 

proporcionaria, estar-se-ia, de modo indireto, conferindo à apelante o resultado 

do mesmo contrato. Ou seja, a apelada estaria sujeita ao próprio resultado 

do contrato - equivale a dizer, ao interesse positivo do contrato, que não é 

indenizável.

Não se ignora que há posições diversas a respeito da extensão dos danos a 

indenizar pela ruptura das tratativas (Regis Fichtner Pereira, A Responsabilidade 

Civil Pré-Contratual, Renovar, 2001, p. 375).

Mas não se admite a indenização pelos interesses positivos decorrente do 

contrato cujas tratativas foram interrompidas.

Mário Júlio de Almeida Costa em sua monografi a a respeito do tema não 

admite a indenização de interesses positivos - tal com a pretendida nessa ação 

-, sob o fundamenito de que ela representaria violação ao dever de contratar, o 

que não existe nesses casos (Responsabilidade Civil pela ruptura das negociações 

preparatórias de um contrato, Coimbra, 1994, págs. 75/76).

Paulo Mota Pinto enfrentou o tema em sua dissertação de doutoramento 

na Faculdade de Direito de Coimbra (Interesse Contratual Negativo e Interesse 

Contratual Positivo, Coimbra, 2008).

O eminente mestre português, após discorrer sobre a posição da doutrina 

estrangeira sobre o tema, conclui que somente excepcionalmente será possível 

indenizar interesses positivos. Serão, diz ele, os casos em que houver o direito à 

própria conclusão do contrato (Paulo Mota Pinto, Interesse Contratual Negativo e 

Interesse Contratual Positivo, Coimbra, 2008, págs. 1.321/1.349).

Esta, porém, não é a situação dos autos. Aliás, se fosse, seria o caso de a 

apelante valer-se da possibilidade de impor à apelada a celebração do contrato, 

como admite o art. 461 do CPC.

Mota Pinto, porém, arremata que sem a existência do direito à própria 

celebração do contrato, somente são indenizáveis os interesses negativos (p. 

1.349) em lição integralmente aplicável ao direito brasileiro.

A ele se soma Manuel António de Castro Portugal Carneiro da Frada, em 

sua Teoria da Confi ança e Responsabilidade Civil, Almedina, 2004, p. 521. O autor 

conclui que o interesse positivo não é indenizável porque implicaria na própria 

obtenção do resultado do contrato, que a parte estava autorizada a não celebrar 

em prestígio da autonomia privada (págs. 519/520, nota de rodapé n. 547).
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Regis Fichtner adverte que a indenização compensa a frustração pela ruptura, 

mas “não tem relação alguma com o resultado que a parte iria obter” (obra citada, 

p. 385). (e-STJ, fl s. 282/284 – grifos aditados).

Além dos autores citados pelo Tribunal de origem, ainda poderiam ser 

trazidos à baila vários outros que, da mesma forma, entendem incabível a 

reparação dos interesses positivos do contrato, apregoando a necessidade de 

tutelar, apenas, os interesses negativos.

ORLANDO GOMES, por exemplo, afi rma que Aquele que é ilaqueado em 

sua boa-fé, frustrando sua fundada esperança de contratar, tem direito à reparação 

dos prejuízos sofridos, isto é, ao interesse contratual de negativo. (Contratos. 18 ed.: 

Forense. Rio de Janeiro, 1999, p. 61.

ARAKEN DE ASSIS, na mesma linha, adverte: Descumprindo os deveres 

inerentes à boa-fé objetiva, retirando-se das negociações sem justa causa (...) ou 

incitando-as maliciosamente, responderá o participante pelo dano, indenizando o 

interesse negativo do outro lado. (Comentários ao Código Civil Brasileiro. v. 5.: 

Forense, Rio de Janeiro, 2007. p. 152).

FERNANDO GABURRI e VANESKA DONATO DE ARAÚJO 

lecionam, igualmente, que o quantum indenizatório não deve ser f ixado no 

mesmo montante do equivalente à vantagem pretendida pelo interessado com a 

conclusão do contrato, mas deve ser capaz de possibilitar o retorno de seu patrimônio 

àquele estado em que se encontrava antes de ter realizado as necessárias despesas que 

levariam à sua conclusão. (Direito Civil. Responsabilidade Civil. v. 5.: Revista dos 

Tribunais. São Paulo, 2008. p. 221).

PONTES DE MIRANDA, após assinalar que a reparação dos interesses 

negativos encontra justifi cava no princípio da proteção à confi ança, esclarece 

seus contornos ao exemplifi car de que forma se dá sua reparação.

Vê-se bem que o interêsse negativo exclui positividades: o indenizante não 

é obrigado a prestar o que o indenizando teria tido, se o ato, em que confi ou, 

tivesse entrado no mundo jurídico, ou tivesse entrado e valesse; o que é obrigado 

é a reparar o que o indenizando perdeu, por ter confi ado na juridicidade, ou na 

juridicidade e validade do ato. (Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Tomo IV: 

Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012. p. 167).

De fato, não parece razoável condenar a Rede a pagar indenização 

correspondente ao valor a maior que a ADM teve que desembolsar no mercado 

livre de energia elétrica em função do imotivado rompimento das negociações 
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preliminares porque, dessa forma, se estaria concedendo à proponente 

posição equivalente àquela que obteria caso o contrato tivesse sido fi rmado e 

regularmente cumprido.

Vejamos.

Nas razões do seu recurso especial, ADM alegou que as negociações 

preliminares entabuladas com a Rede previam um preço R$ 1.438.534,98 (um 

milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e 

noventa e oito centavos), menor do que aquele que veio a ser efetivamente pago, 

algum tempo depois, no momento da aquisição da energia elétrica de outra 

fornecedora.

Isso signifi ca que, caso o contrato tivesse se concretizado e adimplidas 

as prestações, a ADM teria um patrimônio R$ 1.438.534,98 (um milhão, 

quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa 

e oito centavos), maior do que aquele efetivamente verifi cado após adquirir a 

energia elétrica mais cara no mercado livre de energia.

No caso concreto, não se pode admitir que a indenização corresponda 

a vantagem patrimonial que a ADM deixou de auferir, porque, dessa forma, 

se estaria equiparando a responsabilidade civil pré-contratual, decorrente do 

rompimento imotivado das tratativas, com aquela que exsurgiria do próprio 

inadimplemento do pacto que nunca se perfectibilizou. O limite da indenização 

é a extensão do dano.

Somente em caso de inadimplemento contratual é possível exigir do 

inadimplente, a título de perdas e danos, a situação que teria sido alcançada com 

o cumprimento das prestações avençadas. Tratando-se de responsabilidade pré-

contratual, a solução deve ser, necessariamente, diferente.

Conforme reconhecido em recentes precedentes desta Corte Superior 

(REsp 1.367.955/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

DJe 24/3/2014 e REsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, DJe 28/11/2016), não existe uma distinção ontológica entre 

os fundamentos da responsabilidade contratual e extracontratual. Em qualquer 

caso, para que se estabeleça o dever de indenizar é preciso estar sempre presente, 

além do dano e do nexo causal, uma conduta antijurídica, seja ela verifi cada no 

bojo de um contrato ou não. Esse raciocínio tem sido utilizado, por exemplo, para 

unifi car os prazos prescricionais a que submetidas as pretensões de reparação de 

danos em caso de responsabilidade civil contratual e aquiliana (extracontratual).
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Impossível, contudo, ultrapassar esse ponto de aproximação para equiparar 

por completo a responsabilidade civil decorrente do rompimento das tratativas 

negociais com aquela sobrevinda do próprio inadimplemento contratual. 

Isso pela simples razão de que as prestações assinaladas para cada um dos 

contratantes somente se tornam obrigatórias a partir da conclusão do negócio.

A responsabilidade pré-contratual apenas pode cobrir as despesas 

efetivamente realizadas pela parte com o objetivo de concretizar o negócio 

jurídico ou em razão desse mesmo negócio frustrado.

Imagine-se, por exemplo, que a ADM tivesse sido obrigada a atualizar seu 

parque industrial ou instalações elétricas com o precípuo objetivo de utilizar a 

energia elétrica que seria adquirida da Rede. Nessa situação hipotética, os custos 

decorrentes dessa operação poderiam ser indenizados, porque diretamente 

implicados no restabelecimento das partes ao estado anterior.

No julgamento do REsp n. 1.051.065/AM, da relatoria do Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma fez um profunda incursão aos 

fundamentos da responsabilidade civil pré-contratual e, ao fi nal, concluiu que 

seria devida indenização correspondente ao valor que a parte foi obrigada a 

desembolsar com vistas à celebração do negócio jurídico frustrado.

Naquela oportunidade, a Cosfarma Produtos Cosméticos e Farmaceuticos 

Ltda. estabeleceu tratativas com a BMW do Brasil Ltda. para se tornar 

representante da marca na cidade de Manaus/AM, sendo que, no curso dessa 

fase de puntuação, foi instada a depositar R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais).

Como o contrato de representação comercial não foi celebrado, a Cosfarma 

veio a juízo pretendendo, além de danos morais (que não foram admitidos), 

também danos materiais, correspondentes ao valor que depositou para dar 

andamento aos procedimentos necessários à concretização do negócio frustrado.

O mérito do acórdão em testilha, é bem verdade, não está diretamente 

relacionado aos limites dos danos passíveis de indenização em caso de 

responsabilidade pré-contratual. Não foi necessário decidir, naquela ocasião, 

se a Cosfarma faria jus, por exemplo, aos lucros que deixou de auferir pela 

comercialização de veículos BMW, o que corresponderia aos interesses positivos 

do contrato. Em todo caso, vale registrar que, naquele feito, da mesma forma 

como se sustenta no presente voto, a indenização fixada ficou restrita aos 

interesses negativos.
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Também no julgamento do REsp n. 1.367.955/SP, da relatoria do Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, a Terceira Turma reconheceu como devida, em 

função da responsabilidade pré-contratual, indenização pelos gastos que a Asti 

Promoções e Eventos Ltda. emprendeu com a contratação de pessoal para 

realizar o evento que foi adiado e depois cancelado pela Companhia Brasileira 

de Distribuição.

Não houve, então, questionamento quanto à possibilidade ou 

impossibilidade de incluir no valor da indenização, montante correspondente 

às vantagens pecuniárias que a Asti deixou de auferir com o negócio jurídico 

que nunca veio á lume. De qualquer forma, naquela ocasião, a indenização 

fi cou limitada, mais uma vez, aos interesses negativos do contrato. Tal como 

apregoado no presente voto.

Caso se admita a indenização dos interesses positivos do contrato, como 

pretende a ADM, estaria aberta a possibilidade de, em casos como esses 

assinalados, a Cosfarma pleitear os lucros que deixou de obter com a venda dos 

veículos BMW ou então a Asti pretender obter o mesmo lucro que obteria com 

a realização do evento para cuja organização não chegou a ser contratada.

Os exemplos hipotéticos parecem ad terrorem, mas correspondem, 

rigorosamente, à posição jurídica que aquelas partes teriam obtido caso as 

tratativas que envidaram com seus respectivos negociantes, tivesse chegado a 

bom termo.

Reitera-se, por isso a assertiva de que o espectro dos danos indenizáveis, 

em caso de responsabilidade pré-contratual deve, necessariamente, ser diferente 

daquele verifi cado em caso de responsabilidade contratual, correspondendo 

apenas aos interesses negativos do contrato e não aos positivos.

Diante de todas essas considerações e verifi cando que, no caso concreto, 

a ADM não alegou ter realizado nenhuma despesa para contratar com a Rede, 

é mister concluir que não indicou nenhum dano passível de indenização pelo 

rompimento imotivado das tratativas negociais.

Não se nega que a ADM tenha experimentado prejuízo econômico, 

afi rma-se, apenas, que esse prejuízo não é passível de reparação no caso concreto, 

porque incidente uma responsabilidade pré-contratual.

Advirta-se que a causa de pedir deduzida em juízo está circunscrita 

à responsabilidade civil decorrente da quebra da boa-fé objetiva na fase de 

puntuação. Não houve menção, por exemplo, à teoria da perda da chance, 
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hipótese em que seria possível, mediante dilação probatória específi ca, cogitar a 

aplicação de um outra solução para o caso.

Nessas condições, pelo meu voto, nego provimento ao recurso especial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porque 

incabível essa medida na espécie.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará 

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

(arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º).

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por ADM do Brasil Ltda, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/SP.

Ação: de reparação de danos materiais, ajuizada pela recorrente, em desfavor 

de Rede Comercializadora de Energia S/A, em razão de infundada ruptura de 

negociações relativas a compra e venda de energia elétrica.

Sustenta a recorrente que, em novembro/2007, procurou a Rede (ora 

recorrida) com o propósito de contratar a compra de energia elétrica para o ano 

de 2008. Aduz que, em dezembro/2007, a recorrida enviou proposta eletrônica, 

consignando, dentre as condições ofertadas, o compromisso de formalização 

do contrato defi nitivo. Afi rma a recorrente que manifestou sua aceitação à 

proposta da Rede que, em janeiro/2008, chegou a encaminhar a minuta do 

contrato defi nitivo de compra e venda, não obstante, poucos dias depois, tenha 

entrado em contato com a recorrente, por meio de ligação telefônica, para 

informar que o negócio não seria concretizado. Assevera a recorrente que, diante 

das particularidades do mercado de compra e venda de energia elétrica, viu-

se obrigada a negociar no mercado livre tal contratação, angariando prejuízo 

no patamar de R$ 1.438.534,98 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, 

quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), montante este que, 

por meio da presente ação, pretende ver-se ressarcida (e-STJ fl s. 3-17).

Sentença: julgou improcedente o pedido (e-STJ fl s. 197-200).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos 

termos da seguinte ementa:
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Comercialização de energia elétrica. Rompimento das tratativas em 

negociações preliminares. Violação da boa-fé objetiva. Inadmissibilidade, porém, 

de indenização pelos interesses positivos, equivalentes à vantagem que o 

contrato proporcionaria ao autor. Interesses negativos não especifi cados. Recurso 

improvido (e-STJ fl . 275).

Recurso especial: alega violação dos arts. 186, 402, 422 e 927 do CC/2002. 

Sustenta que:

a) o ato ilícito, na hipótese, consistiu no rompimento inopinado das 

negociações e após a recorrida ter incutido na recorrente a certeza de que o 

negócio se concretizaria, em desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva que 

deveria pautar o comportamento das partes ao longo das tratativas preliminares;

b) a pretensão deduzida na presente ação nada tem de “interesse positivo”, 

na medida em que não se almeja indenização que equivalha ao cumprimento 

do objeto do contrato frustrado – isto é, não objetiva o recebimento da energia 

pré-contratada com a recorrida ou mesmo o seu equivalente em dinheiro –, mas 

indenização relativa à diferença que a recorrente pagou no mercado livre de 

energia elétrica e o que pagaria caso o negócio fosse concretizado; e

c) a indenização, nos moldes em que pleiteada, e uma vez concedida, 

retornará a recorrente à situação imediatamente anterior à ocorrência do ilícito 

(e-STJ fl s. 288-305).

Voto do Relator: na sessão de 10/04/2018, o Min. Moura Ribeiro votou no 

sentido de negar provimento ao recurso especial da ADM do Brasil Ltda, sob 

o fundamento de que “não parece razoável condenar a Rede a pagar indenização 

correspondente ao valor a maior que a ADM teve que desembolsar no mercado livre 

de energia elétrica em função do imotivado rompimento das negociações preliminares 

porque, dessa forma, se estaria concedendo à proponente posição equivalente àquela que 

obteria caso o contrato tivesse sido fi rmado e regularmente cumprido”. A corroborar 

com tais argumentos, asseverou, ainda, o Min. Relator que a responsabilidade 

pré-contratual apenas pode cobrir as despesas efetivamente realizadas pela parte 

com o objetivo de concretizar o negócio jurídico ou em razão desse mesmo 

negócio frustrado.

Na sequência, pedi vista para melhor análise.

O propósito recursal é defi nir se a recorrente faz jus, a título de reparação 

de danos materiais, ao ressarcimento da diferença dos valores que despendeu 

no mercado livre de energia elétrica, em razão do imotivado rompimento das 

negociações preliminares pela recorrida.
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Inicialmente, convém salientar que, para a análise da questão, parte-se 

de premissa já expressamente delineada pelo Tribunal de origem e inviável de 

ser modifi cada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ: a infundada 

ruptura das negociações por parte da recorrida (e-STJ fl . 278).

A controvérsia posta a deslinde nos presentes autos, então, ultrapassa a 

constatação da suposta ocorrência de atitude afrontosa à boa-fé objetiva na 

etapa das tratativas preliminares por parte da Rede Comercializadora de Energia 

S/A – porque, de fato, já reconhecida pelo TJ/SP –, cingindo-se, tão somente, à 

aferição de eventual prejuízo sofrido por parte da recorrente, hábil a ser reparado 

por aquela que, injustifi cadamente, deu causa à não formalização do contrato.

Vale relembrar que a pretensão deduzida pela recorrente é o ressarcimento 

de danos que alega ter sofrido, no valor de R$ 1.438.534,98 (um milhão, 

quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e 

oito centavos).

Isso porque, segundo alega, “considerado o tempo despendido nas negociações, 

não era mais possível à ADM, no já adiantado momento da ruptura, contratar 

a compra de energia de outra comercializadora em iguais condições ao que seria 

contratado com a Rede. Isso decorria das peculiaridades do mercado (...). Assim, ao 

retirar-se das negociações, já então próximas da contratação defi nitiva, sem nenhuma 

razão justifi cada, a Rede trouxe à ADM prejuízo confi gurado pela diferença entre o 

preço já quase contratado e o que a ADM foi obrigada a pagar no mercado livre de 

energia elétrica, em valor equivalente a R$ 1.438.534,98. É dessa diferença que a 

ADM pretende ser indenizada pela Rede, por via da presente ação” (e-STJ fl . 292).

Antes de adentrar propriamente na análise da controvérsia, urge destacar 

que a responsabilidade pré-contratual insere-se na categoria de responsabilidade 

pela confi ança, e com independência da responsabilidade contratual propriamente 

dita e da responsabilidade decorrente da prática de ato ilícito.

Assim, as bases conceituais da responsabilidade pela confiança serão 

extraídas de situações em que a sua justifi cativa é indispensável e com total 

independência do contrato e do ilícito (Novo tratado de responsabilidade civil. 

Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald. 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, p. 90).

Certamente, o processo de formação de um contrato envolve um mínimo 

de confi ança recíproca, pois já há um contato social entre os interessados.

Já dizia Claudia Lima Marques que “confi ar é acreditar (credere), é manter 

com fé (fi des) e fi delidade, a conduta, as escolhas e o meio; confi ança é aparência, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

548

informação, transparência, diligência e ética no exteriorizar vontades negociais” 

(Confi ança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 32).

Assim, tem-se que aquele que origina a confi ança de outrem e a frustra 

deve responder em certas circunstâncias pelos danos causados. A partir dela, 

justifica-se a responsabilidade pré-contratual pela tutela direta à fundada 

confi ança experimentada por cada uma das partes no sentido de que a outra 

conduza as negociações segundo a boa-fé.

Com efeito, a responsabilidade pré-contratual não decorre do fato de 

a tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido concluído, mas do fato 

de uma das partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o 

contrato seria concluído, efetivo prejuízo material (REsp 1.051.065/AM, 3ª 

Turma, DJe 27/02/2013) (grifos acrescentados).

E é certo que, no âmbito da responsabilidade civil pré-contratual, discute-

se sobre a abrangência desta reparação e sobre a exata dimensão do prejuízo 

indenizável, fazendo a doutrina, quanto ao ponto, uma distinção entre os 

chamados “interesses negativos” e os “interesses positivos”.

Os “interesses negativos” seriam, exatamente, os prejuízos decorrentes da não 

conclusão do negócio, isto é, verifi cados em decorrência das tratativas frustradas, 

objetivando recolocar o lesado na situação em que antes de encontrava.

Já os “interesses positivos”, por sua vez, representariam as vantagens que 

seriam obtidas pelo negociante lesado se o contrato fosse concluído, ou seja, toda 

a vantagem patrimonial que ele auferiria caso o negócio jurídico alcançasse 

bom termo. Nessa perspectiva, a indenização teria o específi co objetivo de 

colocar o lesado na mesma situação em que se encontraria se o contrato tivesse, 

efetivamente, sido celebrado.

Como mesmo revela abalizada doutrina ao tratar sobre o tema, o dano 

indenizável, nas hipóteses de responsabilidade civil pré-contratual, seria aquele 

relativo aos “interesses negativos”, afi nal, seriam eles hábeis a colocar a parte 

lesada na mesma situação em que se encontrava no momento anterior à 

estipulação do negócio.

Anota Regis Fichtner Pereira, lembrando a tese de Von Jhering – 

formulador pioneiro da teoria da responsabilidade civil pré-contratual – que:

Por isso elaborou VON JHERING a tese de que o dano a ser ressarcido nesses 

casos não coincide com o interesse que a parte tinha na execução do contrato, 
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mas sim com o seu interesse na não-conclusão de um contrato nulo; ou seja, 

a ele não cabia indenização pelo interesse positivo na execução do contrato, 

mas sim pelo interesse negativo, que consistia no interesse de não concluí-lo (A 

responsabilidade civil pré-contratual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 372).

Convém destacar, ainda, o que exposto na doutrina de Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald:

(...) Caso o interesse positivo fosse indenizável, refl examente o lesado seria 

colocado em posição de exigir o contrato. Por via oblíqua, haveria severa ofensa 

ao princípio da liberdade contratual, à medida que a parte desistente seria 

condenada a valor semelhante à própria prestação que o lesado auferiria se o 

contrato fosse celebrado. Há de se compreender que se os lucros consistissem nos 

ganhos que decorreriam do cumprimento do contrato, haveria uma imprópria 

confusão entre os planos da responsabilidade contratual e extracontratual, 

negando-se qualquer efetividade ao direito potestativo ao rompimento das 

negociações (Curso de direito civil: contratos. 8 ed. rev. e atual. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2018, pp. 85-86).

De fato, o conteúdo da indenização deve ser, por assim dizer, o prejuízo 

das despesas suportadas com as tratativas e o eventual prejuízo decorrente 

das oportunidades perdidas, e não a vantagem que o lesado tinha em mente 

obter com a celebração do contrato (MARINELLI, Gabriel Machado. 

Responsabilidade civil pré-contratual pela ruptura injustifi cada das negociações 

preliminares. São Paulo: Editora Contracorrente, 2017, p. 261).

Por oportuno, mister salientar que, nas hipóteses de responsabilidade pela 

ruptura nas negociações contratuais, não há, em verdade, contrato estabelecido. 

A frustração pela ruptura das negociações é, justamente, a expectativa na 

conclusão do contrato.

Disso dessume-se que não existe direito ao estabelecimento da relação 

jurídica contratual, de modo que não há como indenizar as vantagens que 

o contrato, se estipulado, iria trazer à parte prejudicada. Afinal, eventual 

indenização pelos “interesses positivos” acabaria por conferir à parte lesada 

os mesmos efeitos da celebração do contrato (PEREIRA, Regis Fichtner. A 

responsabilidade civil pré-contratual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 377).

Cabe perquirir, então, se a reparação a título de danos materiais 

pretendida pela recorrente com o ajuizamento da presente ação, se enquadraria, 

propriamente, em um “interesse negativo”, hábil a ser ressarcido, ou, ao revés, em 

um “interesse positivo”, representando, portanto, um próprio interesse da parte 

na execução do contrato.
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Para tanto, é de fundamental importância destacar que a distinção entre o 

“interesse positivo” e o “interesse negativo” não coincide com a distinção entre 

dano emergente e lucro cessante, afi nal, em ambas as hipóteses, os prejuízos que 

fariam nascer o direito à indenização podem consistir, segundo Von Jhering, 

tanto em perdas positivas como na ausência de ganhos.

Discorrendo sobre os “interesses negativos”, Cristiano Chaves de Farias 

e Nelson Rosenvald especifi camente afi rmam a possibilidade de os mesmos 

consistirem em danos emergentes ou em lucros cessantes, senão veja-se:

De um lado se colocam os “interesses negativos”, tidos como os prejuízos 

decorrentes da não conclusão do contrato. Cuida-se do “dano à confiança”, 

verificado em decorrência das tratativas frustradas. Os danos emergentes 

consistem nas despesas efetuadas pelo lesado ao curso das negociações 

preliminares. Já os lucros cessantes concernem às oportunidades de negócios 

que a parte perdeu ne período em que se envolveu nas tratativas. Deverá ela 

efetivamente demonstrar as “ocasiões frustradas”, por ter acreditado na certeza 

de êxito das conversações. (...) (Curso de direito civil: contratos. 8 ed. rev. e atual. 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 85).

Na hipótese dos autos, reitera-se, houve expresso reconhecimento, por 

parte do Tribunal de origem, de rompimento leviano e desleal das tratativas por 

parte da Rede Comercializadora de Energia S/A.

Sob a ótica da recorrente, que nutria confi ança na conclusão do contrato 

e na certeza de que pagaria o montante de R$ 4.715.831,93 (quatro milhões, 

setecentos e quinze mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) 

pela compra, a ruptura ilegal e abrupta das tratativas obrigou-a a buscar no 

mercado livre outra comercializadora de energia elétrica para a realização da 

operação. Ocorre que o valor cobrado pela compra da mesma quantidade de 

energia elétrica superou em R$ 1.438.534,98 (um milhão, quatrocentos e trinta 

e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) o valor 

em que pagaria à recorrida caso o negócio fosse levado a termo.

Ora, o prejuízo – e não vantagem – é evidente. O prejuízo sofrido pela 

recorrente perfaz, exatamente, a diferença entre a proposta inicial apresentada 

pela Rede Comercializadora de Energia S/A e o valor despendido pela nova 

compra.

Inviável admitir, sob este prisma, que a diferença do valor pago 

representaria o “interesse positivo” da recorrente na conclusão do negócio. Ao 

contrário, representa o prejuízo (e, portanto, “interesse negativo”) angariado pela 

recorrente dado o recuo da Rede na conclusão do negócio.
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Ainda impende acrescentar que, sob a ótica da recorrida, pagar o valor 

de R$ 1.438.534,98 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos 

e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) não a coloca numa posição 

de execução do contrato, afi nal, a execução do contrato, acaso formalizado, 

representaria fornecer a quantidade de energia elétrica equivalente a R$ 

4.715.831,93 (quatro milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e trinta e um 

reais e noventa e três centavos).

Veja-se que a recorrente não pleiteia aqui o valor total do contrato que 

seria celebrado com a recorrida, tampouco o fornecimento de energia elétrica 

equivalente ao valor total do almejado contrato. Ao revés, pleiteia apenas a 

diferença que pagou a mais no mercado livre pela mesma quantidade de energia 

elétrica.

Assim, a reparação pleiteada pela recorrente, nos presentes autos, de fato, 

não corresponde a uma vantagem patrimonial que deixou de auferir e não a põe 

em posição equivalente àquela que obteria caso o contrato tivesse sido fi rmado e 

regularmente cumprido. Em verdade, a reparação pleiteada tem a fi nalidade de 

retorná-la ao status quo ante.

Diversa seria a situação se, por exemplo, duas partes combinam – e chegam 

a etapas avançadas das tratativas negociais – a celebração de futuro contrato de 

sociedade, pelo qual as partes acordam que se tornariam sócias de determinada 

empresa, havendo, inclusive, investimentos fi nanceiros das partes no referido 

negócio. Posteriormente, uma das partes é surpreendida com a notícia de que a 

outra parte constituiu sociedade com outras pessoas, cujo objeto era justamente 

aquele idealizado entre elas. Pleitear, nessa hipótese, a título de responsabilidade 

pré-contratual, os investimentos aportados no negócio representaria os 

“interesses negativos” do contrato, o que seria plenamente aceitável. No entanto, 

pleitear os lucros que essa empresa estaria a render representaria os “interesses 

positivos”, inviáveis de serem ressarcidos, pois, aí sim, estar-se-ia pleiteando, por 

equiparação, a própria execução do contrato.

À guisa de conclusão, não se vislumbra que o valor pleiteado pela recorrente 

na presente ação represente seus “interesses positivos” quanto ao contrato 

idealizado, representando, propriamente, os seus prejuízos com a infundada 

ruptura das tratativas, prejuízos estes que devem ser devidamente ressarcidos 

pela Rede Comercializadora de Energia S/A.

Forte nessas razões, pedindo as mais respeitosas vênias ao e. Min. Relator, 

divirjo para conhecer do recurso especial interposto por ADM do Brasil Ltda 
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e dar-lhe provimento, a fi m de condenar a recorrida à reparação dos danos 

materiais pleiteados.

Invertida a sucumbência, deverá a recorrido arcar com o pagamento das 

custas e honorários advocatícios, mantido quanto a estes o valor fi xado na 

sentença de primeiro grau (e-STJ fl . 200).

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: A discussão posta em causa, como bem 

destacado anteriormente, diz respeito à delimitação dos danos passíveis de 

reparação em caso de responsabilidade civil pré-contratual.

Impende saber se a ADM deve ser ressarcida pelo valor que teve de pagar 

a maior no mercado livre de energia elétrica em razão do rompimento unilateral 

das tratativas negociais mantidas com a Rede ou se, ao contrário, esse custo extra 

constitui prejuízo não indenizável.

Vale destacar que as considerações relativas à quebra da boa-fé objetiva, à 

necessidade de tutela jurídica da confi ança e à reprovabilidade da conduta da Rede 

já foram apreciadas para efeito de caracterização do ato ilícito. Possivelmente, 

se a conduta perpetrada pela Rede não tivesse se revestido de antijuridicidade, 

a presente demanda judicial nem mesmo teria sido proposta. Com efeito, é 

precisamente porque houve rompimento ilícito na fase de puntuação, que se 

discute, agora, o cabimento da indenização pleiteada.

Nesse compasso, tanto em meu voto quanto no voto da Em. Ministra Nancy 

Andrighi, fi cou assinalado, com amparo em fartas lições doutrinárias, que apenas 

os interesses negativos são passíveis de reparação, sendo inviável a reparação 

pela frustração dos interesses positivos. A divergência nos votos apresentados 

repousa apenas na qualifi cação jurídica dos prejuízos concretamente alegados 

pela ADM como interesses negativos ou positivos.

Segundo meu entendimento, o valor extra que a ADM teve de desembolsar 

no mercado livre de energia elétrica corresponderia a um interesse positivo, 

insuscetível de reparação. Para a Ministra Nancy Andrighi, todavia, esse mesmo 

valor representaria um interesse negativo, justifi cando-se, nessa medida, sua 

reparação.

Necessário, assim, resgatar o conceito dessas categorias jurídicas a fi m de 

analisar a questão a partir de premissas bem defi nidas. Sublinhei em meu voto, 
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que os interesses negativos corresponderiam aos valores necessários para colocar 

o interessado na situação em que se encontrava antes iniciadas as negociações 

preliminares e que os interesses positivos designariam, grosso modo, a própria 

vantagem perseguida com a celebração do contrato frustrado. A Ministra Nancy 

Andrighi não discrepou dessas conclusões, afi rmando que os interesses negativos 

seriam aqueles reclamados com o objetivo de recolocar o lesado na situação em que 

antes se encontrava e que os interesse positivos representariam as vantagens que 

seriam obtidas pelo negociante lesado se o contrato fosse concluído.

Não havendo dissenso quanto às bases teóricas a serem empregadas para 

a solução da controvérsia, resta saber, apenas, se o pagamento do valor a maior 

pela aquisição de energia elétrica é medida necessária para restabelecer a ADM 

à situação na qual se encontrava antes de iniciada a fase das tratativas ou, ao 

contrário, se corresponde a uma vantagem almejada com o contrato que se 

frustrou.

Vale dizer: a ADM teve lesado seus interesses negativos ou positivos?

A Ministra Nancy asseverou que a reparação pleiteada pela recorrente, nos 

presentes autos, de fato, não corresponde a uma vantagem patrimonial que deixou de 

auferir e não a põe em posição equivalente àquela que obteria caso o contrato tivesse 

sido fi rmado e regularmente cumprido. Em verdade, a reparação pleiteada tem a 

fi nalidade de retorná-la ao status quo ante.

Com a devida vênia, penso que essa conclusão não pode prosperar.

A ADM do Brasil Ltda., integrante do grupo internacional Archer 

Daniels Midland Company, iniciou suas operações em 1997, dedicando-se ao 

processamento e comercialialização de soja e milho e também à produção de 

alimentos para animais, biocombustíveis, produtos químicos e ingredientes 

especiais para a indústria.

Aos 29/11/2007, a ADM consultou a Rede sobre a possibilidade de adquirir 

determinada quantidade de energia elétrica necessária ao desenvolvimento de 

suas atividades produtivas no ano de 2008, sendo certo que as tratativas para a 

celebração desse negócio, como já sabemos, não foram frutíferas, razão pela qual 

a ADM foi obrigada a adquirir, algum tempo depois, energia elétrica mais cara 

de outro fornecedor para dar continuidade às suas atividades empresariais.

Ao que consta, aquela indústria não despendeu nenhum gasto com vistas 

à celebração defi nitiva do negócio. Não há notícia, por exemplo, de que tenha 

pago algum tipo de taxa para concorrer com outras sociedades na compra da 
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energia elétrica ou que tenha desembolsado valores para atualizar seu parque 

industrial com o precípuo objetivo de utilizar a energia elétrica que pretendia 

adquirir.

Segundo se extrai dos autos, a situação patrimonial da ADM não se 

deteriorou em razão do rompimento das tratativas negociais. A rigor, referido 

ato ilícito não originou nenhum decréscimo patrimonial, é dizer, não foi 

causa direta e imediata de nenhum prejuízo. Com efeito, os R$ 1.438.534,98 

reclamados pela ADM, somente foram pagos porque ela não podia interromper 

suas próprias atividades. Isso signifi ca que o prejuízo alegado não decorreu 

diretamente da conduta ilícita da Rede, mas de uma necessidade empresarial da 

própria ADM.

A situação patrimonial da ADM antes de iniciadas as tratativas, ao que 

tudo indica, era rigorosamente a mesma daquela verifi cada no momento em 

que essas tratativas foram rompidas de forma imotivada. O prejuízo fi nanceiro 

sobreveio apenas em momento posterior, quando a ADM resolveu comprar 

energia elétrica a um preço mais elevado para evitar percalços em sua atividade 

produtiva.

Assim, considerando que os interesses negativos, conforme assinalado, são 

aqueles envolvidos na reconstituição da parte ao status quo ante, não é cabível a 

indenização pleiteada.

O valor reclamado, longe de confi gurar um interesse negativo, enquadra-se 

perfeitamente na categoria de interesse contratual positivo.

Não se pode esquecer que a energia elétrica adquirida, mesmo a um preço 

mais caro, reverteu em produção e, portanto, em lucro para a ADM. Se foi 

comprada no mercado livre a mesma quantidade de energia elétrica que seria 

negociada com a Rede, é lícito supor que a ADM produziu a mesma quantidade 

de bens/ativos que teria produzido caso aquela negociação tivesse sido exitosa. 

Por conseguinte, não havendo mudança na produção, não houve mudança, 

tampouco, no produto correspondente.

Matematicamente podemos admitir que a ADM possuia determinado 

patrimônio antes de iniciadas as negociações preliminares e que esse patrimônio 

aumentou, malgrado o ato ilícito praticado, uma vez que ela adquiriu o insumo 

(energia elétrica) necessário, viabilizando sua atividade produtiva. O fato de esse 

insumo ter sido adquirido a um preço mais alto implica, sob o ponto de vista 

lógico formal, que o patrimônio fi nal da ADM não se fortaleceu tanto quanto 

poderia ter aumentado caso houvesse sido adquirido por preço mais reduzido. 
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Comparando-se esses dois cenários, conclui-se que a diferença do patrimônio 

fi nal da ADM correspondeu precisamente ao valor extra que teve de pagar pelo 

insumo.

Imagine-se que determinada indústria gaste R$ 10,00 (dez reais) com 

insumos para produzir cem unidades de determinado produto, unidades essas 

comercializadas, cada uma, a R$ 1,00 (um real). Nesse exemplo hipotético, 

referida indústria terá obtido, ao fi nal da operação, um lucro de R$ 90,00 

(noventa reais). Imagine-se, agora, que ela precisou trocar de fornecedor e pagou 

R$ 20,00 (vinte reais) pelos insumos. Referida circunstância reduziu o lucro 

para apenas R$ 80,00 (oitenta reais). Assim, caso ela venha a ser indenizada pela 

diferença no preço dos insumos (R$ 10,00 – dez reais) estará reconstituído o 

mesmo valor absoluto dos lucros previstos no cenário anterior.

Em suma, se a ADM vier a ser indenizada pela diferença pleiteada, 

isto é com valor extra que pagou no mercado livre de energia elétrica, estará 

alcançando, por via judicial, precisamente a mesma situação patrimonial que 

teria alcançado caso formalizado e regularmente cumprido o negócio jurídico 

pretendido com a Rede, ou seja, o mesmo resultado prático que não atingiu 

extrajudicialmente tendo em vista a não celebração do contrato.

Daí se extrai que a indenização pleiteada corresponde, rigorosamente, a um 

interesse positivo do contrato. Assim, com todo respeito, não pode prevalecer o 

voto divergente que concede a indenização a pretexto de que ela refl etiria de um 

interesse negativo.

E ainda que não se cheguemos a um acordo quanto à natureza jurídica 

da verba indenizatória pleiteada a fi m de estabelecer se ela, em tese, pode ser 

concedida, ainda teríamos de ponderar que a ADM não produziu prova técnica 

indicando, com precisão, o valor dos prejuízos efetivamente sofridos.

Muito embora constem dos autos as propostas comerciais trocadas entre 

ADM e a Rede para compra de energia elétrica (e-STJ, fl s. 167/182) e também 

notas fi scais relativas às compras desse insumo efetuadas à NC Energia (e-STJ, 

fl s. 112/135), não se localiza nenhuma perícia contábil indicando, de forma 

concreta, o prejuízo fi nanceiro decorrente do rompimento das tratativas. A 

ADM não comprovou, em suma, qual a diferença do seu patrimônio antes e 

depois do evento assinalado. Não demonstrou o impacto que sofreu em sua 

produção ou no resultado fi nanceiro da sua empresa. Com efeito, a alegação de 

prejuízo se deu apenas de forma presumida, hipotética, o que, como é cediço, 

não pode ser admitido para efeito de condenação, especialmente por danos 

materiais.
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Nesse sentido, por exemplo:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação declaratória conjugada 

com pedido de indenização. Lucros cessantes. Valorização do imóvel. Prejuízo 

incerto. Não cabimento. Revisão. Súmula n. 7/STJ. Divergência jurisprudencial. 

Similitude fática. Ausência.

[...] 

2. O pagamento dos lucros cessantes é cabível para reparar aquilo que o 

lesado deixou de lucrar de forma efetiva, ou seja, quando se tratar de dano certo e 

atual, e não quando a pretensão for embasada em prejuízo presumido.

(AgInt no AREsp 1.227.431/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, DJe 30/4/2018)

Agravo interno nos embargos de declaração no agravo (art. 1.042 do 

CPC/2015). Ação condenatória. Decisão monocrática negando provimento ao 

reclamo. Insurgência recursal da demandada.

1. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos 

autos, reconheceu o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pela 

autora, decorrentes da rescisão contratual havida por culpa das demandadas. 

A alteração de tais conclusões demandaria a incursão nas questões de fato e 

nas provas dos autos, inadmissível em sede de recurso especial, ante o óbice da 

Súmula 7/STJ.

(AgInt nos EDcl no AREsp 998.039/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 

DJe 23/3/2018)

Repito que a causa de pedir deduzida em juízo está circunscrita 

à responsabilidade civil decorrente da quebra da boa-fé objetiva na fase de 

puntuação. Não houve menção, por exemplo, à teoria da perda da chance, 

hipótese em que seria possível, mediante dilação probatória específi ca, cogitar a 

aplicação de um outra solução para o caso.

Nessas condições é que, pedindo vênia pela insistência, ratifi co o meu voto 

para negar provimento ao recurso especial.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Eminentes Colegas. Pedi vista 

dos autos, para analisar os judiciosos votos divergentes que me antecederam.

A questão central cinge-se em analisar a possibilidade de a recorrente se 

ver ressarcida pelo valor pago a maior na contratação de energia elétrica no 
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mercado livre, em razão do rompimento unilateral das tratativas negociais que 

manteve com a recorrida.

Houve indiscutivelmente a quebra do dever de lealdade derivado da boa-

fé objetiva, bem como restou confi gurada a quebra da confi ança, a caracterizar 

a conduta ilícita, conforme fi cou claro tanto no voto do relator, Min. Moura 

Ribeiro, como no voto da Ministra Nancy Andrighi, que abriu a divergência.

O dissenso entre os votos cinge-se à qualificação jurídica dos danos 

materiais alegados pela recorrente.

Antecipo, com a vênia do eminente Min. Moura Ribeiro, que trouxe 

interpretação por deveras técnica e atenta a precedentes desta Corte Superior, 

que estou em aceder, no caso concreto, às conclusões da e. Min. Nancy Andrighi.

No presente caso, ainda em 17/12/2007, a recorrida encaminhou proposta 

comercial de fornecimento de energia à recorrente para o ano de 2008, no valor 

global de R$ 4.715.831,92 (quatro milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos 

e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

A proposta referia que, para “assegurar o compromisso entre as partes 

e garantir o negócio em pauta” (fl . 276), a ADM deveria devolver a proposta 

devidamente assinada e carimbada até 21/12/2007. E assim o fez. Tanto 

que consta do acórdão que a REDE respondeu, por meio eletrônico, que 

encaminharia um minuta de contrato para análise. Somente em 17/01/2008 é 

que a recorrida deu por rompidas as negociações.

A meu juízo, tais fatos ultrapassaram as meras tratativas, implementando-

se um verdadeiro acordo entre as partes de modo a gerar legítima expectativa na 

autora de que as obrigações pactuadas seriam devidamente cumpridas.

O fato de não terem elaborado o instrumento escrito de contrato, ao meu 

ver, parece de somenos importância, considerando a troca de correspondências 

e o seu teor, pois não se exige nenhuma formalidade especial para a celebração 

desse negócio jurídico (artigos 107 e 108 do Código Civil).

Não se pode olvidar que a relação negocial entre as duas empresas era 

antiga, tendo havido fornecimento de energia, por parte da recorrida, nos anos 

de 2004 e 2005.

Assim, a questão ultrapassou as lindes da responsabilidade pré-contratual, 

não havendo necessidade da distinção entre interesse negativo e interesse 

positivo, ou de estabelecer a confi guração de cada um deles.
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De todo modo, concluiu a eminente Ministra Nancy que 

a reparação pleiteada pela recorrente, nos presentes autos, de fato, não 

corresponde a uma vantagem patrimonial que deixou de auferir e não a põe em 

posição equivalente àquela que obteria caso o contrato tivesse sido fi rmado e 

regularmente cumprido. Em verdade, a reparação pleiteada tem a fi nalidade de 

retorná-la ao status quo ante

Assim, afi rmou a Ministra Nancy que a indenização pleiteada representa 

os prejuízos com a infundada ruptura das tratativas (devidamente constatada 

pelo acórdão recorrido).

Ora, a quebra da legítima expectativa da recorrente acabou por obrigá-la 

a contratar a energia que seria fornecida pela Rede no mercado livre de energia 

elétrica, em janeiro de 2008, para manter o seu fornecimento, sem margem de 

tempo sufi ciente para uma negociação com outras empresas, sujeita ao preço 

do mercado, que sofre oscilações por vários fatores, até mesmo climáticos, por 

exemplo.

Portanto, não tenho dúvidas em acompanhar as conclusões da e. Min. 

Nancy, reconhecendo que o prejuízo no patamar de R$1.438.534,98 devem ser 

devidamente ressarcidos pela ré.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, Min. Moura Ribeiro, acompanho a 

divergência para dar provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.652.592-SP (2015/0207688-6)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: BGW Assessoria em Informatica Ltda - ME - Microempresa

Advogado: Vítor José de Mello Monteiro e outro(s) - SP192353

Recorrido: Welt Comercio e Locacao de Equipamentos Medicos e 

     Hospitalares Ltda - EPP - Empresa de Pequeno Porte

Advogado: Sergio Carbonari Filho - SP268695
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EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Distrato da pessoa jurídica 

demandante. Sucessão processual. Inteligência do art. 43 do 

CPC/1973. Ação de caráter patrimonial e não personalíssimo.

1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação 

de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, 

tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica 

demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em 

janeiro de 2014.

2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula 

na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante 

distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do 

CPC/1973, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios.

3. Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores 

dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, 

regularizar o polo ativo da ação.

4. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente), Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 05 de junho de 2018 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 12.6.2018

RELATÓRIO

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

interposto por BGW Assessoria em Informática Ltda - ME - Microempresa, com 
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fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, em face de acórdão do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Distrato regular da empresa autora. Aferição da capacidade de direito e 

processual no início do procedimento. Objetivo de proteção da parte ativa. 

Possibilidade de regularização nos termos do art. 13 do CPC em caso de 

extinção da pessoa jurídica no curso do processo. Recurso desprovido. A pessoa 

jurídica, quando propôs a demanda, não estava extinta, o que ocorreu no curso 

do procedimento, com dissolução regular e arquivamento do distrato. Assim 

constatado, cabe trazer ao processo aqueles que a sucedem em obrigações 

e direitos, com aplicação da regra do art. 13 do CPC. E injustifi cável obstar o 

exercício do direito de ação e, à luz da instrumentalidade das formas, não caberia 

impor o ajuizamento de nova demanda para trazer no polo ativo os antigos sócios 

por questão meramente formal. (e-STJ fl . 286)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões, a parte recorrente alegou violação aos artigos 51 e 1.033 

do Código Civil; 7º, 12, VI, 13, 41, 264 e 267, IV, do Código de Processo Civil 

de 1973. Sustentou que a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito, 

pois a ora recorrida deixou de existir juridicamente em razão do registro do 

distrato na junta comercial. Afi rmou, ainda, a impossibilidade de substituição 

das partes depois da citação e da defesa, impondo-se a reforma do acórdão 

recorrido, com a extinção do processo.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 326/327 e-STJ.

Inadmitido o recurso na origem (e-STJ fl s. 270/272), dei provimento ao 

agravo manejado, determinando a sua conversão em recurso especial (e-STJ fl s. 

321/322).

É o relatório.

VOTO

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

O presente recurso especial devolve ao conhecimento desta Corte Superior 

questão ligada à continuidade, ou não, de ação de resolução de contrato de 

prestação de serviços (desenvolvimento de software de e-commerce, implantação 

e homologação) e de restituição das partes ao estado anterior, ajuizada pela 

Welt Comércio de Presentes Via Internet Ltda. contra a BGW Assessoria em 

Informática Ltda., em 13/08/2012, tendo em conta a superveniente dissolução 
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da pessoa jurídica demandante mediante o distrato celebrado entre os seus 

sócios, registrada na JUCESP em janeiro de 2014.

Registro, inicialmente, pois importante para defi nir o caráter patrimonial 

e transmissível da pretensão, que a sociedade empresária formulou na petição 

inicial da demanda o seguinte pedido (fl . 24 e-STJ):

(...)

II - A procedência da presente ação, desconstituindo-se o negócio jurídico 

e condenando a requerida a restituir a quantia paga pelo requerente, no valor 

de R$ 58.693,64 (omissis) acrescida de juros e correção monetária até o efetivo 

pagamento.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu correta 

a decisão de primeiro grau que determinara a integração do polo ativo pelos 

sócios da pessoa jurídica demandante, dando seguimento ao feito.

Estes os seus fundamentos (fl s. 287 e 288 e-STJ):

A regularização processual ou, melhor dizendo, a sucessão dos antigos sócios, 

foi determinada corretamente pelo Magistrado. A pessoa jurídica quando propôs 

a demanda não estava extinta, o que ocorreu no curso do procedimento, com 

dissolução regular e arquivamento do distrato. Assim constatado, cabe trazer ao 

processo aqueles que sucedem em obrigações e direitos, tal qual ocorre com a 

pessoa física que vem a óbito.

É injustifi cável obstar o exercício do direito de ação no caso em questão. Aliás, 

à luz da instrumentalidade das formas, não caberia impor o ajuizamento de nova 

demanda para trazer no polo ativo os antigos sócios por questão meramente 

formal, pois é perfeitamente possível, sem prejuízo, que se permita a adequação 

que trata de interesse da parte.

Não é possível tal inversão de valores a obstar que o Juiz permita a 

regularização, segundo a regra do art. 13 do CPC, abrangendo qualquer defeito 

atinente à existência, capacidade e representação.

A presente questão está diretamente ligada à legitimidade processual da 

sociedade empresária demandante após a sua dissolução.

A hipótese de desaparecimento de legitimidade processual não é 

desconhecida da doutrina.

Versando acerca da extinção da pessoa jurídica, lembra Araken de Assis 

que, apesar do desaparecimento superveniente da personalidade jurídica, ainda 

assim, remanesce a legitimidade processual (in Processo Civil Brasileiro, 1ª ed. em 

e-book, V. II, 2015, Item 509):
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A personalidade processual constitui um pressuposto processual. Tal matéria 

há de ser objeto de controle ex offi  cio. Por óbvio, o assunto, salvo no tocante às 

pessoas naturais, comporta discussão no próprio processo.

Em relação ao vício resultante da falta de personalidade processual, 

concebem-se três situações: (a) ausência originária de personalidade processual 

no curso de todo o processo; (b) ausência originária da personalidade processual, 

sobrevindo, porém, tal personalidade no curso do processo; e (c) desaparecimento 

superveniente da personalidade processual.

É impossível sanar a falta originária de personalidade jurídica. O defeito se 

mostra irremovível. Assim, iniciado o processo por alguma Comissão Organizadora 

de Festival, totalmente inidônea para assumir direitos e obrigações, resta ao órgão 

judiciário tão só extingui-lo, sem resolução do mérito, porque faltará aptidão ao 

autor. O desaparecimento superveniente da personalidade processual difi cilmente 

ocorrerá no direito pátrio: a personalidade sobrevive à extinção da pessoa jurídica, 

e, na pior das hipóteses, há substituição por ente sem personalidade (v.g., a massa 

falida). Finalmente, sobrevindo a personalidade, considerar-se-á sanado o defeito, 

ensejando o julgamento de fundo.

E continua o ilustre processualista (op. cit. 564):

Conforme já assinalado, as transformações da pessoa jurídica revelam-se assaz 

comuns, no curso do processo, estimuladas pelo ambiente econômico volátil e por 

problemas interna corporis. Concebe-se, ainda, a dissolução por força da lei ou em 

virtude da vontade dos sócios. (...)

Em caso de dissolução, prolonga-se a personalidade processual da pessoa jurídica 

até o encerramento da liquidação, conforme estipula o art. 219, I, da Lei 6.404/1976, 

no tocante às companhias. A representação passa ao administrador ou ao liquidante.

É expresso, a esse respeito, o art. 76, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, 

segundo o qual, decretada a falência, todas as causas, inclusive as que escapam 

à competência do juízo universal - causas em que o falido ocupa a posição de 

réu ou de litisconsorte passivo -, prosseguirão com o administrador judicial, “que 

deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade”. A 

disposição abrange a insolvência e a liquidação extrajudicial. Feita a intimação, 

a sucessão das partes opera automaticamente, sem qualquer rompimento da 

continuidade da relação processual.

Antes de tudo, é preciso registrar que não é porque se averbou na junta 

comercial competente o instrumento de distrato da sociedade empresária que 

perderá esta, automaticamente, a sua legitimidade processual. Existem, em 

verdade, 3 momentos distintos: o da dissolução, o da liquidação e o da extinção 

da pessoa jurídica propriamente dita.
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Como relembra Fabio Ulhoa Coelho: “À dissolução total seguem-se a 

liquidação e a partilha (...).” (in Novo Manual de Direito Comercial, 2ª ed. Em 

e-book, Ed. RT, 2017, item 4)

Neste mesmo sentido, bem defi nindo a dissolução, adverte Alfredo Assis 

Gonçalves Neto (in Direito de Empresa - Compentários, 7ª ed., Ed. RT, 2017, 

item 255):

Dissolução, assim, “é um acontecimento que a lei reputa determinante da extinção 

da sociedade. Mas, para que a sociedade seja extinta, desapareça do mundo jurídico, 

é preciso, normalmente, que ela entre em liquidação - fase ou período em que são 

concluídos os negócios pendentes, convertidos em dinheiro os bens que compõem o 

patrimônio social, pagas as dívidas e divididas as sobras entre os sócios ou acionistas” 

(do autor, Lições de direito societário: sociedade anônima, v. 2, n. 117, p. 248).

Ocorrendo a dissolução, por qualquer das causas que a determinam, a 

sociedade deixa (pelo menos, deve deixar) de perseguir a realização dos fi ns que 

justifi caram sua constituição e se volta para sua extinção.

Os atos que pratica daí por diante caracterizam a fase de liquidação, que se 

encerra com a extinção da pessoa jurídica, quando não houver mais ato a praticar na 

satisfação de todos os seus credores e no rateio do acervo restante (reliquat) entre os 

sócios.

O art. 1.103 do CC, ao disciplinar os atos do liquidante, já no seu inciso 

I determina cumprir-lhe: “averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de 

dissolução da sociedade;”

Ou seja, mesmo após o registro do distrato da sociedade empresária, 

continuará o liquidante - normalmente um dos sócios administradores - a 

exercer o seu ofício, em nome da sociedade, que passará a apresentar-se com 

a locução “em liquidação”, passando a arrecadar bens, livros e documentos, de 

modo a elaborar o inventário e o balanço geral do ativo e do passivo, assim como 

a ultimar os negócios da sociedade, realizando o ativo e pagando o passivo, para, 

então, partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas (incisos II, III e IV 

do art. 1.103 do CC).

A conclusão do trabalho, no mais das vezes, não é imediata. O próprio 

inciso VI do art. 1.103 do CC permite assim concluir ao determinar a tarefa ao 

liquidante de: “convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar 

relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados 

durante o semestre, ou sempre que necessário;”
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O processo de liquidação apenas termina quando da apresentação aos 

sócios do relatório da liquidação e as suas contas fi nais e, então, com a averbação 

da ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento fi rmado pelos sócios, que 

considerar encerrada a liquidação, consoante explicitam os incisos VIII e IX do 

referido dispositivo.

O acórdão recorrido, no entanto, não dá conta da realização ou não do 

processo de liquidação, manifestando encontrar-se a sociedade dissolvida e 

reconhecendo a sucessão processual pelos seus sócios.

O fenômeno da sucessão processual, orientado pela marcante alteração 

ocorrida no plano material, no mundo dos fatos, viabiliza a que o processo venha 

a ser integrado por um novo sujeito (pessoa física ou jurídica) que dele não fazia 

parte, passando o sucessor, assim, a ocupar a posição processual do sucedido.

Consoante Clito Fornaciari Júnior:

Dá-se a sucessão quando, em virtude de um ato ou de um fato a que o direito 

empreste relevância, alguém assume a posição de outrem em uma relação jurídica. 

Implica, portanto, em uma troca de pessoas na titularidade de direitos e 

obrigações, que são assumidos pelo sucessor, tal como se o antecessor nunca 

tivesse existido.

Supõe a sucessão que a relação jurídica na qual a mesma ocorra verse sobre 

direitos ou bens suscetíveis de transmissão, tanto quando a sucessão decorre 

de ato do antecessor, como quando é resultante da morte, vista aqui como 

um fato jurídico. (Revista de Processo, vol. 24/1981, p. 52 - 61, Out - Dez, 1981, 

DTR\1981\26)

Relembra mais, o autor. Destaca que a sucessão liga-se ao problema da 

legitimação para a causa:

A sucessão processual liga-se ao problema da legitimação para a causa, pois 

quem tem poderes de vir reivindicar em juízo é aquele a quem o suposto direito 

material diz respeito.

Na medida em que este suposto direito material venha a ser transmitido, a 

legitimidade para a causa afasta-se do transmitente e passa o seu sucessor.

Contudo, como o processo já se encontra em andamento, o ingresso deste não 

se opera automaticamente, pois busca o sistema processual preservar e, o quanto 

possível, tornar independente a sua realidade no que se relaciona com o direito 

material, conforme veremos.

Evidentemente, quando a sucessão ocorre em virtude de morte ou de outro fato 

que à morte pode ser equiparado, ressalvados os casos de “ações intransmissíveis” 
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em que tem lugar a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, IX, do 

CPC (LGL\1973\5), a sucessão processual opera-se, pois, diante da não mais existência 

daquele que era legitimado para a causa, não há a que resistir o sistema processual, 

mesmo porque o processo há que prosseguir e não pode abrir mão da dualidade de 

partes.

Em sendo patrimonial o direito objeto de discussão na presente ação, 

possível é a sua transmissão e, assim, a sucessão da demandante originária 

por aqueles que titularizavam o patrimônio da pessoa jurídica extinta para a 

persecução da resolução do contrato e da condenação do réu à devolução dos 

valores a ele adimplidos.

A ação fora proposta por pessoa jurídica que deixou, pela vontade das 

partes, de existir - partindo-se da premissa de que a liquidação da pessoa 

jurídica tenha sido fi nalizada e registrada na junta comercial -, fato em tudo 

equiparado à morte prevista no art. 43 do CPC/1973: “Ocorrendo a morte 

de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 265.”

Os ex-sócios, titulares do patrimônio da sociedade empresária e, assim, 

sucessores dos créditos por ela titularizados, hão de, querendo, sucedê-la, 

regularizando o polo ativo da ação.

A propósito, tratando da responsabilidade civil na cisão parcial, relembra 

Micaela Barros Barcelos Fernandes:

Independentemente do comando contido no art. 229 § 1º da LSA, que 

estabelece a regra da sucessão universal societária, mas não esclarece como ela 

funciona em sede processual, o direito adjetivo resolve esta questão também 

autorizando a sucessão, neste caso processual, que se opera.

O art. 110 do CPC/2015, que estipula que ocorrendo a morte de qualquer das 

partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, reproduz, 

com pequeno ajuste, o art. 43 do CPC/1973, o qual previa que ocorrendo a morte 

de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores.

Embora a lei processual não trate expressamente das hipóteses de extinção de 

sociedades, a doutrina e a jurisprudência, já, há muito, fi zeram a equiparação da 

morte da pessoa natural à extinção da pessoa jurídica, resultando na aplicação 

do referido dispositivo para regular a [sucessão processual] também nas situações 

de reorganização societária. (in Revista de Direito Privado, ano 17, Vol. 67, Julho-

Setembro, 2016, item 9)
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Nesse mesmo sentido, na obra Aspectos Processuais da Incorporação Societária, 

Arruda Alvim et alii, também com base na lição do ilustrado Ovídio Baptista, 

afi rmam:

(...) Ovídio A. Baptista da Silva aduz que “refere-se o art. 43 à morte de qualquer 

das partes, mas havemos de ler o dispositivo com abrangendo também os casos 

de extinção das pessoas jurídicas. Quanto às pessoas jurídicas de direito mercantil, 

pode ocorrer que a sucessão se dê em virtude de sua extinção ou em razão de fusão 

ou incorporação. Havendo incorporação, a incorporadora sucede à incorporada, 

ingressando na causa, independentemente da anuência da parte contrária”.

Com efeito, a sucessão processual é um fenômeno, constituído como instituto, 

que tem como qualidade central a adequação do polo processual, visando a manter 

a demanda com os envolvidos interessados e que poderão receber os efeitos da 

sentença e a imutabilidade da coisa julgada. (1ª ed. em e-book, Ed. RT, 2015, item 

5.1)

Essa orientação é também professada por Marinoni, Arenhart e Mitidiero, 

comentando o atual art. 110 do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo 

seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

1. Sucessão Processual Necessária. Ocorrendo a morte de qualquer das 

partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, suspenso 

o processo para tanto (art. 313, § 1º, CPC). A suspensão do processo visa a 

possibilitar a habilitação (arts. 687-692.JÍPC). Não proposta a habilitação, deve-se 

observar o contido no art. 313, § 2º, CPC.

A sucessão também deve ocorrer no caso de extinção de pessoa jurídica parte no 

processo.

Se o processo não se suspende, mas os interesses do espólio ou dos sucessores 

restam protegidos, não sofrendo qualquer prejuízo, não há que se falar em 

invalidade processual pela mera ausência de suspensão do processo (STJ, 3a 

Turma, REsp 759.927/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 22.08.2006, 

DJ 27.11.2006, p. 282). A sucessão processual do art. 110, CPC, independe do 

consentimento da parte contrária. No caso de falecimento do procurador, deve-se 

observar ainda o art. 313, § 3º, CPC. (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, 

4ª ed. em e-book, 2018)

Assim, seja porque com a entrada dos sócios na relação jurídica processual 

poder-se-á esclarecer se houve o efetivo término ou não da liquidação da 

sociedade empresária, seja porque os créditos perseguidos na presente ação 

seriam incorporados aos ativos da pessoa jurídica e partilhados, quando da 
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liquidação, entre os sócios, sucessores dos créditos da pessoa jurídica, tenho que 

a decisão recorrida, determinando a continuidade da ação, merece ser mantida.

Não identifi co, pois, afronta a qualquer dos dispositivos indicados no 

recurso especial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.698.730-SP (2016/0146726-1)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Juan Manuel Quiros Sadir

Recorrente: Serpal Engenharia e Construtora Ltda

Recorrente: Zaurak S.A

Recorrente: Guprime Participacoes Ltda

Recorrente: Seginus Participacoes Ltda

Recorrente: NTLL Participacoes Ltda

Recorrente: NB Participacoes Eireli

Recorrente: Advento Participacoes S.A

Recorrente: Priscila Quiros

Recorrente: Augusto Quiros

Advogados: Iran Machado Nascimento e outro(s) - DF013105

Eduardo de Albuquerque Parente e outro(s) - SP174081

Erik Guedes Navrocky - SP240117

Raphael Martinuci - SP283592

Recorrido: Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda

Advogados: Marcelo Antônio Muriel - SP083931

Alexandre Kruel Jobim - DF014482

Th iago Marinho Nunes - SP181723

Nelson Azevedo Jobim e outro(s) - DF023650

Fernando Medici Junior - SP186411
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EMENTA

Recurso especial. Ação cautelar de arresto (incidente sobre bens 

de terceiros) c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

destinada a assegurar o resultado útil de vindoura sentença arbitral. 

1. Competência provisória da jurisdição estatal para conhecer de 

tutela de urgência que se exaure a partir da instauração da arbitragem. 

Inobservância, no caso 2. Cautelar de arresto incidente sobre bens de 

terceiros, condicionada à desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa contratante, para o fi m de assegurar o resultado útil da 

arbitragem. Necessidade de submissão da pretensão ao juízo arbitral, 

sob pena de a sentença ali proferida não lhes alcançar, a esvaziar a 

medida assecuratória. 3. Pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa contratante. Competência do juízo arbitral. 

Reconhecimento. 4. Recurso especial provido.

1. De modo a viabilizar o acesso à justiça, caso a arbitragem, 

por alguma razão ainda não tenha sido instaurada, toda e qualquer 

medida de urgência pode ser intentada perante o Poder Judiciário, 

para preservar direito sob situação de risco da parte postulante e, 

principalmente, assegurar o resultado útil da futura arbitragem. A 

atuação da jurisdição estatal, em tal circunstância, afi gura-se precária, 

destinada apenas e tão somente à análise da medida de urgência 

apresentada, sem prorrogação, naturalmente, dessa competência 

provisória.

1.1 Devidamente instaurada a arbitragem, resta exaurida a 

jurisdição estatal, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo 

arbitral competente, que, como tal, poderá manter a liminar, caso em 

que seu fundamento de existência passará a ser o provimento arbitral, 

e não mais a decisão judicial; modifi cá-la; ou mesmo revogá-la, a 

partir de sua convicção fundamentada.

2. O bloqueio dos bens, por meio do arresto, não encerra o 

propósito de antecipar os efeitos de futura decisão. Ao contrario, 

objetiva, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação 

principal, resguardando a efi cácia de futura e eventual execução de 

julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente.
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2.1 A cautelar de arresto, incidente sobre bens de terceiros e que 

tem o propósito de assegurar o resultado útil da arbitragem, afi gura-

se indissociável, e mesmo dependente, da pretensão de desconsiderar 

a personalidade jurídica da empresa devedora. Logo, a tutela de 

urgência assecuratória, nesses termos posta (com pedidos imbricados 

entre si), deveria ser submetida ao Juízo arbitral, providência, in casu, 

não levada a efeito como seria de rigor.

2.2 Os titulares dos bens sobre os quais recaiu o bloqueio não 

integraram a ação principal que tramitou perante o Juízo arbitral, não 

lhes sendo ofertada a possibilidade de exercer minimamente seu direito 

de defesa, compreendendo-se este não apenas como a possibilidade de 

ter ciência e de se manifestar sobre os atos processuais praticados, mas, 

principalmente, a de infl uir na convicção do julgador. Desse modo, 

se os efeitos subjetivos da sentença arbitral não lhes atingem, já que 

não fi zeram parte da arbitragem, tampouco dela passaram a integrar, 

inafastável a conclusão de que o propósito acautelatório de garantir 

o resultado útil da demanda principal afigura-se completamente 

esvaziado.

3. O substrato da arbitragem está na autonomia de vontade 

das partes que, de modo consciente e voluntário, renunciam à 

jurisdição estatal, elegendo um terceiro, o árbitro, para solver eventuais 

confl itos de interesses advindos da relação contratual subjacente. 

Esse consentimento à arbitragem, ao qual se busca proteger, pode 

apresentar-se não apenas de modo expresso, mas também na forma 

tácita, afi gurando possível, para esse propósito, a demonstração, por 

diversos meios de prova, da participação e adesão da parte ao processo 

arbitral, especifi camente na relação contratual que o originou.

3.1 O consentimento tácito ao estabelecimento da arbitragem 

há de ser reconhecido, ainda, nas hipóteses em que um terceiro, 

utilizando-se de seu poder de controle para a realização de contrato, 

no qual há a estipulação de compromisso arbitral, e, em abuso da 

personalidade da pessoa jurídica interposta, determina tal ajuste, sem 

dele fi gurar formalmente, com o manifesto propósito de prejudicar o 

outro contratante, evidenciado, por exemplo, por atos de dissipação 

patrimonial em favor daquele.
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3.2 Em tal circunstância, se prevalecer o entendimento de que 

o compromisso arbitral somente produz efeitos em relação às partes 

que formalmente o subscreveram, o processo arbitral servirá de escudo 

para evitar a responsabilização do terceiro que laborou em fraude, 

verdadeiro responsável pelas obrigações ajustadas e inadimplidas, 

notadamente se o instituto da desconsideração da personalidade 

jurídica — remédio jurídico idôneo para contornar esse tipo de 

proceder fraudulento — não puder ser submetido ao juízo arbitral.

3.3 É preciso atentar que, com exceção de questões relacionadas 

a direitos indisponíveis, qualquer matéria — naturalmente, afeta à 

relação contratual estabelecida entre as partes —, pode ser submetida 

à análise do Tribunal arbitral, que a decidirá em substituição às partes, 

com o atributo de defi nitividade. O pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica não refoge a essa regra, a pretexto de atingir 

terceiros não signatários do compromisso arbitral.

3.4 No contexto de abuso da personalidade jurídica, fraude e 

má-fé da parte formalmente contratante, afi gura-se possível ao Juízo 

arbitral — desde que provocado para tanto, após cuidadosa análise da 

pertinência das correlatas alegações, observado o contraditório, com 

exauriente instrução probatória (tal como se daria perante a jurisdição 

estatal) —, deliberar pela existência de consentimento implícito ao 

compromisso arbitral por parte desse terceiro, que, aí sim, sofreria os 

efeitos subjetivos de futura sentença arbitral. Afi nal, o consentimento 

formal exigido na arbitragem, que tem por propósito justamente 

preservar a autonomia dos contratantes (essência do instituto), não 

pode ser utilizado para camufl ar a real vontade da parte, por ela 

própria dissimulada deliberadamente.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por maioria, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.
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Vencidos os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 08 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 21.5.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Serpal Engenharia e Construção 

Ltda. e Outros interpõem recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal em contrariedade a acórdão proferido, por unanimidade 

de votos, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Subjaz ao presente apelo nobre medida cautelar de arresto promovida por 

Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. contra Serpal Engenharia 

e Construção Ltda (e Augusto Quirós e Priscila Quirós, bem como a empresa 

Gruprime, por serem proprietários formais dos bens cujo arresto se pretende), 

em que se objetiva, a pretexto de dar eficácia ao provimento jurisdicional 

indenizatório perseguido na arbitragem já instaurada entre as partes, o 

deferimento de arresto de bens, devidamente individualizados na inicial, sem 

prejuízo da indicação de outros, ou de outras medidas acautelatórias de idêntica 

ou diversa natureza que se fi zessem necessárias para assegurar a exequibilidade 

integral do valor total da indenização reclamada na arbitragem. Pretendeu-se, 

ainda, “após a efetivação do arresto, [...] a desconsideração da personalidade 

jurídica da ré Serpal para que a medida de arresto pudesse incidir sobre o 

patrimônio de seu proprietário e administrador, Sr. Juan Quirós”, citando-

se seus fi lhos, Sr. Augusto Quirós e Priscila Quirós, bem como a empresa 

Gruprime, por serem proprietários formais dos bens (por doação) cujo arresto 

se pretende.

Para tanto, Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda noticiou 

ter, em 17/1/2011, fi rmado contrato de Prestação de Serviços e Obras de 

Engenharia para a realização de obras de expansão de sua fábrica de pneus em 

Camaçari, Bahia, no valor de R$ 129.900.000,00 (cento e vinte e nove milhões 

e novecentos mil reais). Informou que, nos termos contratados, antes mesmo 

do início das obras, antecipou à demandada a quantia de R$ R$ 38.970.000,00 
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(trinta e oito milhões, novecentos e setenta mil reais), equivalente a 30% do valor 

do ajuste. Segundo alegado, com apenas cinco meses da contratação, a Serpal 

passou a solicitar recursos adicionais, sob a ameaça de paralisação das obras, o 

que ensejou o pagamento de outros R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de 

reais). Não obstante, assentou a autora, foram constatados inúmeros atrasos 

na obra, logo nos primeiros sete meses de contratação. Anotou que, em e-mail 

datado de 16/4/2012, representante da Serpal solicitou a alteração da condição 

contratual de empreitada total por preço fechado para administração conjunta de 

recursos e o pagamento de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais) adicionais. Afi rmou que, ao buscar informações sobre a situação fi nanceira 

da Serpal, descobriu que a construtora enfrentava sérias difi culdades fi nanceiras, 

com inúmeros protestos, cobranças, execuções e pedidos de falência, tudo a 

levantar fortes indícios de que boa parte dos recursos antecipados não teria 

sido empregado na obra. Nesse contexto, asseverou ter declarado a resolução do 

contrato, operada de pleno direito por expressa disposição contratual, por meio 

de prévia notifi cação encaminhada em 14/5/2012.

Assinalou que os prejuízos suportados estão estimados em mais de R$ 

100.000.000,00 (cem milhões de reais), cuja reparação é objeto de Procedimento 

Arbitral por ela devidamente instaurado contra a Serpal perante o Centro de 

Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Para efeito do arresto pretendido, aduziu que o seu crédito (de mais de R$ 

100.000.000,00 - cem milhões de reais), a ser apurado na arbitragem, encontra 

lastro em prova inequívoca do inadimplemento da Serpal, devidamente acostado 

aos autos (relatório produzido pela empresa de engenharia “TimeNow”, que 

atesta que a Serpal entregou apenas 60;32% da obra; a Seguradora Itaú Seguros, 

após minucioso processo de regulação reconheceu em caráter definitivo a 

ocorrência do inadimplemento; contratação de nova empreiteira para refazer 

parte da obra mal executada e concluir os 40% restante; previsão de conclusão 

da obra em julho de 2013, mais de um ano após o planejamento original; entre 

outras).

Em relação à urgência da medida, alegou que, por meio de movimentações 

societárias, com manifesto desvio de fi nalidade na utilização da personalidade 

jurídica da empresa, e de transmissão de patrimônio a terceiros, a requerida 

incorreu em fraude contra seus credores, de modo a frustrar o cumprimento 

de suas obrigações, notadamente aquelas decorrentes do inadimplemento ao 

contrato estabelecido entre as partes. Segundo noticiado, “entre a Ré Serpal e 
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o Sr. Juan Quirós existiam/existem nada menos do que 4 (quatro) diferentes 

empresas de prateleira (Seginus, Zaurak S.A., NB Participações e FIP), que 

jamais possuíram qualquer operação, funcionários, escritórios, etc., e que apenas 

existem no papel com o propósito de distanciar a construtora de seu efetivo 

dono”. Em relação às alterações societárias, noticiou que:

Em 2010, houve uma cisão total da Seginus, vertendo seu patrimônio para 

a empresa Advento Particpações S.A (“Advento”), que tinha como seu acionista 

controlador Sr. Juan Quirós. Diante dessa nova reestruturação, as quotas do 

capital social que pertenciam à Seginus foram transferidos à Advento, fazendo 

com que esta última empresa se tornasse controladora direta da Serpal e, ao 

mesmo tempo, tornando a Zaurak acionista da Advento. O controle da Ré Serpal 

permaneceu com o Sr. Juan Quirós. [...] Em 25.7.2012, A NP Participações (empresa 

controladora da Ré Serpal e detida e administrada pelo Sr. Juan Quirós) adquiriu 

a participação societária do FIP na Zaurak, consolidando seu controle sobre a 

Ré Serpal. Ato contínuo, o Sr. Juan Quirós e sua esposa retiraram-se do quadro 

societário da empresa NB Participações (última empresa da cadeia de controle), 

mantendo apenas as suas participações ‘laterais’ nas empresas controladas, com 

0,01% de capital. Com isso, o casal foi substituído no controle da Ré Serpal 

por pessoa desconhecida - à Sra. Lourdes Cardoso - residente e domiciliada 

no imóvel [descrito no Doc. 25, de todo incompatível com tal condição]. Mais 

recentemente, em 2.4.2013, também a sede da empresa NB Participações 

Ltda. foi transferida para a residência da foto acima, após a empresa ter sido 

convertida em Eireli (empresa individual de responsabilidade limitda). Observe-

se que a NB Participações encontra-se na ponta do grupo, sendo o alter-ego 

da Ré Serpal. Na nova fi cha cadastral da empresa (Doc. n. 26) sequer constam 

os nomes do Sr. Juan Quirós e sua esposa. Não é preciso dizer mais. Com o 

devido respeito e acatamento, não é crível que uma construtora que chegou a 

faturar mais de 1 bilhão de reais por ano, que sempre foi contratada por grandes 

multinacionais para realização de obras estratégicas, seja controlada por empresa 

que possui sede no endereço acima detalhado. Obviamente, a alteração do 

quadro societário na NB Participações levada a efeito pelo Sr. Juan Quirós tem 

única e exclusivamente o propósito de blindagem patrimonial do Sr. Juan Quirós. 

Valendo-se da estrutura acima, o Sr. Juan Quirós logrou até o momento aumentar 

o seu patrimônio e ao mesmo tempo protegê-lo e ocultá-lo.

Assinalou, ainda, ter havido crescimento vertiginoso do patrimônio pessoal 

de Juan Quirós e de seus familiares, inclusive com a utilização de imóveis 

registrados em nome de empresas detidas por off shores estabelecidas no exterior, 

no mesmo período do endividamento da Serpal, em especial durante a relação 

contratual estabelecida entre as partes.
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Demonstrou, segundo entende, que, diante do uso desvituado da 

personalidade jurídica da Serpal, há a necessidade de se desconsiderá-la para 

atingir os bens de Juan Quirós, que foram destinados a familiares próximos, com 

o claro propósito de blindar tal patrimônio das dívidas, por ele assumidas, em 

nome da Serpal. Teceu considerações pontuais sobre determinados bens, que, 

segundo alegado, foram alienados gratuitamente aos seus fi lhos com o aludido 

fi m (e-STJ, fl s.1-31).

Em 18/6/2013, o pedido de arresto foi deferido liminarmente, recaindo 

sobre bens que, formalmente, são da titularidade de terceiros, desconsiderando-

se a personalidade jurídica da ré, com a inclusão no polo passivo da lide de Juan 

Quirós, bem como de Augusto Quirós, Priscila Quirós, Grupime Participações 

Ltda., Seginus Participações Ltda, Zaurak S.A. Advento Participações S.A., NB 

Participações Ltda. e NTLL Participações Ltda. (e-STJ, fl s. 512-531).

A pretensão posta foi integralmente rechaçada pelos demandados, em sua 

peça contestatória (e-STJ, fl s. 732-780 e 1.470-1.494).

Diante da notícia trazida pelas partes acerca da efetiva instituição da 

arbitragem (Processo Arbitral n. 29/2013/SECI), o Juízo da 30ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo solicitou ao Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio 

Brasil-Canadá que se pronunciasse “sobre a ratificação ou retificação das 

mencionadas decisões, permitindo, assim, o correto atendimento ao disposto no 

art. 22, § 4º da Lei n. 9.307/1996” (e-STJ, fl s. 1.849-1.851).

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá esclareceu ao Juízo que não constitui Tribunal Arbitral, mas apenas 

oferece seu regulamento para reger a arbitragem e serviços de secretaria para 

o procedimento, devendo as informações solicitadas serem encaminhadas ao 

Presidente do Tribunal Arbitral competente, Dr. Carlos Alberto Carmona, bem 

como aos seus membros Dra. Ellen Grace Northfl eet e Dr. Carlos Ari Sundfeld 

(e-STJ, fl s. 1.869-1.870).

Instado a se manifestar sobre a ratifi cação, ou não, da decisão estatal que 

deferiu o arresto e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, o 

Tribunal Arbitral reputou não ser competente para conhecer de tais pretensões, 

sob o argumento de que o decisum repercutiu na esfera de direito de terceiros, 

não signatários da cláusula compromissória arbitral, sendo certo, ainda, que a 

matéria não foi deduzida pelas partes (e-STJ, fl s. 1.875-1880). Do que consta 

dos autos, não houve insurgência contra essa decisão arbitral.
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Ao fi nal, o Juízo da 30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo confi rmou 

a liminar anteriormente deferida, em todos os seus termos (o arresto dos 

bens indicados na inicial, com a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa ré, (e-STJ, fl s. 1.881-1.914).

 Irresignados, os demandados contrapuseram recurso de apelação, ao qual 

o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em acórdão 

assim ementado:

Cautelar de arresto. Em sede de cautelar não se discute direito material. Questões 

outras devem observar o devido processo legal em processo de conhecimento amplo 

ou como ajustado entre as partes - arbitragem, e nada além disso. Decadência da 

medida cautelar não caracterizada. Bens descritos foram objetos de doações para 

fi lhos do representante legal da devedora. Operação atípica se faz presente. Pessoa 

jurídica devedora que se encontra em situação fi nanceira adversa. Desconsideração 

da personalidade jurídica deve prevalecer. Apelo desprovido.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, com imposição de 

multa (e-STJ, fl s. 2.470-2.473).

Nas razões de seu recurso especial, os insurgentes sustentam, 

preliminarmente, que o Tribunal de origem incorreu em omissão, na medida 

em que deixou de analisar a alegação aventada em seu apelo acerca da 

necessidade de justifi cação prévia e prestação de caução para a concessão do 

arresto. Ressaltam, ainda, que o julgado revela-se omisso quanto às questões 

aventadas afetas à aplicação do art. 50 do Código Civil. No ponto, assinalam 

que, instada a se manifestar em sucessivos embargos de declaração, a Corte 

estadual inadvertidamente impôs-lhes multa prevista no parágrafo único do art. 

538 do CPC/1973.

No mérito, aduzem, em suma, que o acórdão recorrido deixou de 

reconhecer a cessação de efi cácia da medida cautelar de arresto ante a não 

propositura da ação principal, nos termos do art. 406 do CPC/1973, “em relação 

aos ‘desconsiderados’, expressamente incluídos no polo passivo pelo e. Juízo”.

Alegam, ainda, não se afi gurarem presentes os requisitos exigidos para 

o deferimento de cautelar de arresto, bem como para a desconsideração da 

personalidade da recorrente Serpal (e-STJ, fl s. 2.475-2.505).

A parte adversa apresentou contrarrazões (e-STJ, fl s. 2.621-2.638).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

1. Negativa de Prestação Jurisdicional. Não ocorrência.

Preliminarmente, argumentam os insurgentes que o Tribunal estadual, 

embora instado para tanto, deixou de proferir juízo de valor quanto à necessidade 

de prestação de caução, na medida em que, segundo dispunha o art. 816, II, do 

CPC/1973, o juiz poderia conceder arresto, sem justifi cação prévia, desde que 

fosse prestada caução.

Diversamente do alegado, a Corte estadual manteve, expressamente, o 

entendimento exarado na sentença, segundo o qual se afi gurou desnecessária 

a prestação de caução, por não existir nenhum indicativo de que a autora não 

dispõe de condições fi nanceiras para arcar com eventual condenação por danos 

em face dos demandados.

É o que, claramente, se constata do seguinte excerto do acórdão dos 

aclaratórios:

[...] Quanto à alegação de omissão sobre a prestação de caução, cabe frisar que 

foi negado provimento ao recurso de apelação, consequentemente, mantido o 

entendimento do MM. Juiz a quo, que concluiu pela desnecessidade da prestação 

de caução na hipótese, ante a ausência de indícios de que a requerente não 

possui capacidade fi nanceira para suportar eventual condenação por danos em 

relação aos requeridos.

Insistem os recorrentes, ainda, no argumento de que o Tribunal de origem 

teria deixado de apreciar as questões suscitadas a respeito da aplicação do art. 50 

do Código Civil, acerca do preenchimento dos requisitos da desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa Serpal.

A alegação, de igual modo, revela-se de todo insubsistente.

No ponto, o Tribunal de origem, reconhecendo o acerto da fundamentação 

exarada na sentença em todos os seus termos, assentou encontrarem-

se presentes fatos concretos que evidenciam o esvaziamento patrimonial da 

empresa Serpal, com o propósito de impedir a satisfação dos credores, em 

especial o da ora recorrida, em benefício de terceiros, por meio de doações a seus 

parentes próximos, o que autoriza, em sua compreensão, a desconsideração da 

personalidade jurídica.
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Pela relevância, transcreve-se excerto do acórdão recorrido em se que se 

deu o enfrentamento da questão:

[...] Por outro lado, na hipótese vertente foram demonstradas as doações 

realizadas por Juan Quirós para os fi lhos, enquanto que a empresa Serpal não 

comprovou estar apta fi nanceiramente a suportar os pretensos créditos do polo 

ativo. Assim, não pode sobressair o formalismo exacerbado, mas, ao contrário, 

devem ser levadas em consideração as peculiaridades ocorridas quanto às 

doações dos imóveis e aquisições de outros, confi gurando aspectos atípicos de 

relações negociais.

[...] Alegações genéricas e superfi ciais de inexistência de crédito não podem 

prevalecer, ante a ocorrência de relação negocial entre as partes, inclusive 

abrangendo paralisação de obras e outros itens correlatos, logo, a pretensão do 

autor está em condições de sobressair.

A desconsideração da personalidade jurídica em sede de arresto também 

se apresenta devidamente fundamentada na sentença, e não foi declarada 

por acaso, mas, ao contrário, as doações existentes envolvendo pais e filhos 

dão supedâneo a tanto, corroborado ainda com a dificuldade financeira da 

empresa Serpal, o que é sufi ciente para a caracterização da anomalia nas diversas 

transações, por conseguinte, nada existe para ser alterado na decisão apelada.

A compreensão externada no aresto recorrido encontra-se consentânea com 

os fundamentos adotados na sentença, que foram expressamente reafi rmados e 

mantidos.

Assim, independentemente do acerto da convicção exarada na origem — 

o que se deve inferir por ocasião da análise de seu mérito —, verifi ca-se que 

o aresto recorrido, ainda que conciso, mas com clara adoção dos exaurientes 

fundamentos adotados na sentença, não padece dos vícios de julgamento 

apontados.

Não obstante, afi gurando-se claro que os embargos de declaração opostos 

na origem tinham por propósito obter o prequestionamento da matéria alegada, 

tal como sustentam os ora recorrentes, alternativamente, há que se afastar a 

multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973, com lastro no 

enunciado n. 98 da Súmula do STJ.

2. Mérito.

Extrai-se dos autos que Continental do Brasil Produtos Automotivos 

Ltda. fi rmou contrato de prestação de serviços e obras de engenharia com a ora 
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recorrente Serpal Engenharia e Construção Ltda., para a realização de obras de 

expansão de sua fábrica de pneus em Camaçari, Bahia, em que se estabeleceu 

cláusula compromissória arbitral.

Em virtude de alegado inadimplemento contratual por parte da Serpal, 

que teria, inclusive, adotado atos de alteração societária e de esvaziamento 

patrimonial destinados a prejudicar seus credores, a Continental, antes mesmo 

da instauração do Juízo arbitral, promoveu, perante o Juízo estatal, ação cautelar 

de arresto sobre bens de titularidade de terceiros, cumulada com pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. Pretendeu-se, assim, a partir da 

desconsideração da personalidade jurídica da Serpal, atingir não apenas bens do 

sócio controlador Juan Quirós, mas também de seus fi lhos e de outras empresas 

interpostas, os quais, a despeito de não serem sócios da devedora, teriam recebido de 

Juan Quirós os referidos bens fraudulentamente, em detrimento dos credores.

O pedido de arresto foi deferido, liminarmente, recaindo sobre bens 

que, formalmente, são da titularidade de terceiros, desconsiderando-se a 

personalidade jurídica da ré, com a inclusão no polo passivo da lide de Juan 

Quirós, bem como de Augusto Quirós, Priscila Quirós, Grupime Participações 

Ltda., Seginus Participações Ltda., Zaurak S.A. Advento Participações S.A., 

NB Participações Ltda. e NTLL Participações Ltda. (e-STJ, fl s. 512-531 e 674).

Rememore-se ainda — porque relevante para o desfecho da controvérsia 

posta — que, após a instauração do Juízo arbitral, o Juízo estatal instou-o “sobre 

a ratifi cação ou retifi cação” de tal provimento cautelar”. O Juízo arbitral, por 

reconhecer, em síntese, que o decisum repercutiu na esfera de direito de terceiros, 

não signatários da cláusula compromissória arbitral, reputou não ser competente 

para tanto, inclusive porque a questão não foi deduzida pelas partes.

Ao fi nal, a decisão liminar foi integralmente ratifi cada pelo Juízo estatal e 

mantida pelo Tribunal de origem.

Nesse contexto, a primeira e principal controvérsia aventada no recurso 

especial está em saber se a demandante Continental deveria ou não promover 

a ação principal perante o Juízo arbitral contra todos os demandados, e não 

apenas contra a parte contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

perda de efi cácia, levando-se em conta a fi nalidade exclusivamente acessória e 

acautelatória do arresto.

Para o desate da questão posta, devem-se examinar, de início, os limites e 

o escopo da atuação cautelar da jurisdição estatal, em havendo estipulação de 

arbitragem. Relevante, no ponto, inclusive, considerar a natureza do provimento 

cautelar de arresto e sua fi nalidade precípua.
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Há que se inferir, ainda, se o incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, mesmo que veiculado, inicial e cautelarmente, perante o Juízo estatal, é 

matéria de competência do Juízo arbitral e, como tal, deveria ser necessariamente 

a ele submetido a julgamento em momento subsequente. Esta análise dar-se-á 

com especial enfoque na delimitação subjetiva da arbitragem, que, em regra, 

envolve apenas as partes signatárias da cláusula compromissória arbitral, nos 

efeitos subjetivos da sentença arbitral e na necessidade de preservação do 

contraditório e do devido processo legal.

Pois bem. Estabelecida a cláusula compromissória, por meio da qual as 

partes signatárias ajustam a convenção de arbitragem, incumbe, a partir de 

então, ao Juízo arbitral solver eventuais confl itos de interesses, determinados ou 

não, advindos da relação contratual subjacente, inclusive em tutela de urgência, 

seja acautelatória, seja antecipatória.

Naturalmente, porque privada dos atributos da coercibilidade e da 

executoriedade de seus provimentos, a decisão proferida pelo Juízo arbitral, em 

tutela de urgência, caso não seja espontaneamente cumprida pela parte à qual se 

destina, pode ser executada no âmbito do Poder Judiciário.

De modo a viabilizar o acesso à justiça, caso a arbitragem, por alguma 

razão ainda não tenha sido instaurada, toda e qualquer medida de urgência pode 

ser intentada perante o Poder Judiciário, para preservar direito sob situação de 

risco da parte postulante e, principalmente, assegurar o resultado útil da futura 

arbitragem.

É relevante destacar que a atuação da jurisdição estatal, em tal circunstância, 

afi gura-se precária, destinada apenas e tão somente à análise da medida de 

urgência apresentada, sem prorrogação, naturalmente, dessa competência 

provisória.

Devidamente instaurada a arbitragem, resta exaurida a jurisdição estatal, 

devendo os autos serem encaminhados ao Juízo arbitral competente, que, como 

tal, poderá manter a liminar, caso em que seu fundamento de existência passará 

a ser o provimento arbitral, e não mais a decisão judicial; modifi cá-la; ou mesmo 

revogá-la, a partir de sua convicção fundamentada.

Esta compreensão quanto à competência provisória do Poder Judiciário 

para conhecer de tutelas de urgência, enquanto, por alguma razão, não houver 

sido instaurada a arbitragem, passou a ser expressamente prevista no art. 22-A 

da Lei de Arbitragem, com redação dada pela Lei n. 13.129/2015. Antes, porém, 
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da explicitação do legislador ordinário, a prevalecente doutrina especializada (ut 

Arbitragem e Tutela Provisória no Código de Processo Civil de 2015, Talamini, 

Eduardo, Revista de Arbitragem e Mediação, Vol. 46/2015, p. 287-313 - Jul-

Set/2015) e a pacífi ca jurisprudência desta Corte de Justiça já se posicionavam 

nos termos assinalados.

A propósito:

Direito Processual Civil. Arbitragem. Medida cautelar. Competência. Juízo 

arbitral não constituído.

1. O Tribunal Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar 

formulado pelas partes, limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando 

impedido de dar cumprimento às medidas de natureza coercitiva, as quais, 

havendo resistência da parte em acolher a determinação do(s) árbitro(s), deverão 

ser executadas pelo Poder Judiciário, a quem se reserva o poder de imperium.

2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se 

socorra do Poder Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para 

assegurar o resultado útil da arbitragem.

3. Superadas as circunstâncias temporárias que justifi cavam a intervenção 

contingencial do Poder Judiciário e considerando que a celebração do 

compromisso arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, 

os autos devem ser prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este 

assuma o processamento da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela conferida, 

mantendo, alterando ou revogando a respectiva decisão.

4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido 

de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de competência, 

submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas essa competência 

é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a análise do pedido liminar.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.297.974/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

12/06/2012, DJe 19/06/2012). E ainda: REsp 1.325.847/AP, Rel. Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015; 

REsp 1.244.401/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

07/02/2017, DJe 16/02/2017; e AgRg na MC 19.226/MS, Rel. Ministro Massami 

Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

21/06/2012, DJe 29/06/2012.

Na hipótese dos autos, já se pode antever que o Juízo estatal, a quem 

foi distribuída a subjacente medida cautelar de arresto c/c com pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, não observou tal diretriz.
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Afi gurou-se de todo incontroverso nos autos, porque expresso em sua 

exordial, que a ora recorrida Continental intentou, preventivamente, medida 

cautelar de arresto c/c com pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, perante o Juízo estatal, tendo o inerente propósito de salvaguardar a 

efi cácia de futura sentença arbitral de procedência, que iria reconhecer, segundo 

sustentado, seu direito ao ressarcimento pelos prejuízos suportados em razão 

do inadimplemento, por parte da Serpal, do contrato de Prestação de Serviços 

e Obras de Engenharia para a realização de obras de expansão de sua fábrica de 

pneus em Camaçari, Bahia.

Ressai evidenciado, portanto, que, uma vez instaurado o Juízo arbitral, 

conforme informado pelas partes, os autos da medida de urgência deveriam ter 

sido simplesmente encaminhados àquele, a quem incumbiria deliberar sobre 

a subsistência, modifi cação ou revogação da decisão liminar então proferida. 

Afi nal, a essa altura, a atuação da jurisdição estatal já se encontrava exaurida.

Ao invés de tal proceder, e, não obstante o declarado propósito de a ação 

cautelar ter o objetivo de salvaguardar a efi cácia da arbitragem então instaurada, 

o juízo estatal apenas instou o Juízo arbitral para deliberar sobre a subsistência, 

ou não, de sua decisão liminar.

O Tribunal Arbitral, como relatado, reputou não ser competente para 

conhecer de tais pretensões, sob o argumento de que o decisum, em virtude 

da desconsideração da personalidade jurídica, repercutiu na esfera de direito 

de terceiros, não signatários da cláusula compromissória arbitral, sendo certo, 

ainda, que a matéria não foi deduzida pelas partes (e-STJ, fl s. 1.875-1.880).

Independentemente do acerto de tal compreensão, o Juízo estatal, como se 

adstrito estivesse a ela, prosseguiu na tramitação da cautelar de arresto, olvidando, 

a um só tempo, a derrogação de sua competência, a partir da instauração da 

arbitragem, assim como o declarado e inerente caráter acessório e acautelatório 

da medida de urgência que, como tal, não guarda em si, uma fi nalidade própria.

Saliente-se, a propósito, que a pretensão inserta na medida acautelatória, 

restrita ao bloqueio de determinados bens c/c. pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa Serpal, não se confunde com aquela 

encerrada na ação principal (indenização pelos prejuízos percebidos em razão 

de alegado inadimplemento contratual), promovida perante o Tribunal Arbitral.

O bloqueio dos bens não encerra o propósito de simplesmente antecipar 

os efeitos de futura decisão, como se tal provimento cautelar ostentasse 

natureza satisfativa e defi nitiva (assim compreendido como aquele que, uma 
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vez implementado, não comporta restituição ao estado anterior). Ao contrario, 

objetiva, sim, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, 

resguardando a efi cácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a 

evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente.

Em face de tais características, o provimento cautelar de arresto demanda 

um juízo de cognição sumária, cuja subsistência dependerá necessariamente 

daquilo que, no processo principal, o Juízo vier a apurar e, em exauriente 

cognição dos elementos probatórios acostados aos autos e em observância à 

ampla defesa e ao contraditório, ao fi nal, vier a decidir. Não é por outra razão, 

aliás, que a lei adjetiva civil de regência (CPC/1973) determinava a propositura 

da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda de efi cácia (art. 

806). E, com a adaptação ao novo procedimento dado às tutelas de urgência 

pelo Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu-se, no art. 308, o mesmo 

prazo para a veiculação do pedido principal, contado, agora, da efetivação da 

tutela cautelar.

Caberá, portanto, ao Juízo, no bojo do processo principal, avaliar a 

necessidade de subsistência da cautelar de arresto.

Na espécie, todavia, em absoluta contrariedade a tais premissas teóricas dos 

institutos em comento, posicionaram-se os Juízos arbitral e estatal.

Como visto, o Juízo arbitral, competente para conhecer da ação 

indenizatória, afi rmou não ter competência para conhecer da medida cautelar de 

arresto c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica — em que pese 

ser destinada a assegurar o resultado útil daquela —, pois envolveria terceiros 

não signatários da cláusula compromissória e porque a questão nem sequer foi 

aduzida pelas partes.

Pela relevância, transcrevem-se os fundamentos adotados.

[...] O juiz togado poderá examinar o caso para conceder ou não a medida 

cautelar e ao árbitro caberá proferir medidas cautelares no curso da arbitragem, 

de acordo com o § 4º, do art. 22 da Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996), bem 

como ratifi car, modifi car ou cassar as decisões proferidas pelo Juízo Estatal em 

caráter de urgência.

4. Em regra, após a decisão (concessiva ou não) cessa a competência do juiz 

togado, cabendo aos árbitros, tão logo sejam investidos no cargo, manter, cassar 

ou modifi car a medida concedida, nos termos já consagrados pela jurisprudência: 

[...]
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6. Em suma, a concessão de medidas cautelares e coercitivas (incidentes ou 

preparatórias) é de competência exclusiva dos árbitros e eventualmente podem 

ser conhecidas por outros (juízes e árbitros de emergência), dentro de hipóteses 

limitadas, como visto acima. Todavia, os poderes dos árbitros não são amplos; 

sofrem limitações, qual seja: poder de efetivaras medidas concedidas em sede de 

tutela de urgência.

As decisões cautelares são medidas de natureza temporária, concedidas 

independentemente da decisão a ser proferida no mérito. Porém, no presente caso, 

a medida cautelar concedida não visou apenas a preservar o interesse das partes 

envolvidas na arbitragem (demanda de conhecimento) ou garantir a possibilidade de 

execução da futura sentença. Ainda, a decisão de desconsideração da personalidade 

jurídica da Requerida - no caso específi co e na forma como pleiteada judicialmente - 

não é provisória, mas, sim, permanente.

8. A pretensão cautelar da Requerente não visa apenas preservar o interesse 

das partes envolvidas na arbitragem, pois foi dirigida a terceiros não signatários 

da cláusula compromissória, ou seja, pessoas físicas e jurídicas em relação às quais 

os árbitros não têm jurisdição. Não se trata aqui de decidir se esses terceiros são 

partes contratantes na arbitragem; os árbitros não foram instados a decidir questões 

de extensão e circulação da cláusula compromissória. Tais fatos (e os pedidos 

consequentes) não foram arguidos (nem os pedidos formulados) pelas partes. (e-STJ, 

fl s. 1.875-1.880).

Esta decisão, ressalta-se, não foi objeto de insurgência por parte da 

demandante Continental, por meio da competente ação anulatória prevista 

no art. 33 c/c 23, § 1º, da Lei n. 9.307/1996, embora fosse a ela extremamente 

gravosa. Afi nal, o provimento cautelar de arresto, tal como proposto, destinado 

a assegurar o resultado fi nal do processo principal arbitral, haveria de, para sua 

subsistência, ser confi rmado por esse Juízo, sob pena de exaurir seus efeitos. 

De igual modo, por recair sobre bens de terceiros, o que só se viabilizaria pela 

pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serpal, a 

correlata matéria deveria, necessariamente, ser reproduzida na ação principal, 

em tramitação perante o Juízo arbitral, pois, do contrário, os efeitos subjetivos 

da vindoura sentença arbitral não os alcançaria.

Diante da inércia da Continental, que não se insurgiu contra essa decisão 

arbitral, na via adequada, tampouco veiculou os fatos aduzidos na cautelar perante 

o Juízo arbitral, conforme ali consignado, inevitável a insubsistência da medida 

cautelar de arresto.

Por sua vez, o Juízo estatal, a despeito do exaurimento de sua atuação em 

tutela de urgência, como visto, prosseguiu no feito, ratifi cando a liminar em 

decisão fi nal.
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Este proceder, em descompasso com a lei de regência, como não poderia 

deixar de ser, redunda em uma situação paradoxal, a repercutir, inarredavelmente, 

na fase de execução do julgado proferido na arbitragem.

A propósito, consta dos autos que a ação de indenização promovida pela 

Continental em face da Serpal, perante o Juízo arbitral, foi, ao fi nal, julgada 

procedente. É certo, ainda, que a Continental, ao promover o cumprimento 

da referida sentença arbitral, a pretexto da tutela de arresto obtida no presente 

feito, apôs no polo passivo do feito executivo Juan Quirós, bem como Augusto 

Quirós, Priscila Quirós, Grupime Participações Ltda., Seginus Participações 

Ltda., Zaurak S.A. Advento Participações S.A., NB Participações Ltda. e 

NTLL Participações Ltda., os quais, é certo, não integraram a arbitragem.

Veja-se que o arresto, obtido em juízo perfunctório cautelar, para sua 

subsistência, haveria de ser corroborado, necessariamente, pelos elementos 

probatórios acostados na ação principal, em cognição exauriente, observada a 

ampla defesa e o contraditório, o que, in casu, a toda evidência, não se verifi cou.

Os titulares dos bens sobre os quais recaiu o bloqueio não integraram a 

ação principal que tramitou perante o Juízo arbitral, não lhes sendo ofertada a 

possibilidade de exercer minimamente seu direito de defesa, compreendendo-se 

este não apenas como a possibilidade de ter ciência e de se manifestar sobre os 

atos processuais praticados, mas, principalmente, a de infl uir na convicção do 

julgador.

Desse modo, se os efeitos subjetivos da sentença arbitral não lhes atingem, 

já que não fi zeram parte da arbitragem, tampouco a ela passaram a integrar, 

inafastável a conclusão de que o propósito acautelatório de garantir o resultado 

útil da demanda principal afi gura-se completamente esvaziado.

A corroborar esta compreensão, oportuno mencionar que a impropriedade 

ora reconhecida também já foi detectada pelo Juízo no qual se processa o 

cumprimento da sentença arbitral, que, ao acolher as impugnações apresentadas 

— embora pendente de recurso na origem —, deixou assente:

[...] Inicialmente, observo que todos os réus da presente execução de título 

judicial (sentença arbitral) são considerados partes ilegítimas para fi guraram no 

polo passivo, tendo me vista que não foram reconhecidos expressamente como 

devedores no título executivo.

[...]

O título judicial condenou unicamente a Serpal Engenharia e Construtora 

ltda. Ao pagamento de valores em favor da Continental (exequente). Os sócios 

da devedora - e seus familiares - não participaram do processo arbitral na fase de 
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conhecimento e, portanto, não podem fi gurar como executados no cumprimento 

da referida sentença arbitral.

É certo que, no bojo da ação cautelar de arresto, deferiu-se medida cautelar 

para constritar o patrimônio dos sócios e seus familiares, reconhecendo-se a 

responsabilidade patrimonial secundária dos sócios pelas dívidas da empresa, 

em razão da possível ocorrência de fraude contra credores por desvios e confusão 

patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa de seus sócios.

No entanto, esse reconhecimento se deu apenas e tão somente na medida 

cautelar, sem que, posteriormente, houvesse sua confi rmação no processo de 

conhecimento (arbitragem). Na sentença arbitral não há qualquer menção ao 

reconhecimento da responsabilidade patrimonial secundária dos sócios da 

devedora. Nem tampouco tais sócios foram chamados á participar da fase de 

conhecimento, a fi m de que pudessem constar no título executivo judicial na 

condição de corresponsáveis pela dívida da empresa (e-STJ, fl s. 2.745-2.751)

É de se reconhecer, assim, que se encontram vigentes, ainda que indevidamente, 

medidas cautelares de arresto sobre bens de terceiros — os quais não tiveram a 

oportunidade de integrar a lide principal —, sem nenhuma utilidade assecuratória 

para o resultado fi nal obtido no processo principal, na medida em que a sentença 

arbitral somente produz efeitos às partes que integraram a arbitragem ou a ela 

passaram a integrar.

De tudo que se expôs, sobressai, ainda, a discussão quanto à possibilidade, 

e mesmo necessidade, de o Juízo arbitral deliberar sobre o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serpal, o que acabaria por 

envolver terceiros não signatários do compromisso arbitral.

Importante destacar, no ponto, que o provimento cautelar de arresto sobre 

imóveis de titularidade de terceiros somente se afi gurou possível em razão 

do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa Serpal, a fi m de tocar patrimônios não apenas do sócio-contralador, 

Juan Quirós, mas também de seus fi lhos e outras empresas que, pelo que se pode 

depreender, ao menos formalmente, não seriam sócios da empresa Serpal.

Esta cautelar de arresto, incidente sobre bens de terceiros e que tem o 

propósito de assegurar o resultado útil da arbitragem, como se vê, afi gura-

se indissociável, e mesmo dependente, da pretensão de desconsiderar 

a personalidade jurídica da empresa devedora. Logo, a tutela de urgência 

assecuratória, nesses termos posta (com pedidos imbricados entre si), deveria ser 

submetida ao Juízo arbitral, nos termos da fundamentação já expendida.
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Tal conclusão — sufi ciente em si para subsidiar o provimento recursal — 

nem sequer seria infi rmada pelo argumento de que o Tribunal Arbitral não 

poderia, em tese, conhecer do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa devedora, pois, implicaria envolver partes não signatárias do 

compromisso arbitral.

Efetivamente, o substrato da arbitragem está na autonomia de vontade 

das partes que, de modo consciente e voluntário, renunciam à jurisdição estatal, 

elegendo um terceiro, o árbitro, para solver eventuais confl itos de interesses 

advindos da relação contratual subjacente. O instituto da arbitragem, como 

método alternativo de heterocomposição dos litígios, atende detidamente 

ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, justamente porque as partes, consensual e 

voluntariamente, optam por submeter ao árbitro, e não ao Estado-Juiz, a solução 

de eventual litígio, atinente a direitos patrimoniais disponíveis.

Assim, em princípio e em regra, a cláusula de arbitragem somente pode 

produzir efeitos às partes que com ela formalmente consentiram. Este rigor 

formal, longe de encerrar formalismo exacerbado, tem, na verdade, o propósito de 

garantir e preservar a autonomia de vontade das partes, essência da arbitragem.

Esse consentimento à arbitragem, ao qual se busca proteger, pode 

apresentar-se não apenas de modo expresso, mas também na forma tácita, 

afi gurando possível, para esse propósito, a demonstração, por diversos meios de 

prova, da participação e adesão da parte ao processo arbitral, especifi camente na 

relação contratual que o originou.

Veja-se, a esse propósito, que a qualidade de contratante e de signatário 

do compromisso arbitral resulta, não da simples denominação que as partes a 

ele atribuem no documento, mas da substância das relações que emergem do 

contrato.

Assim, se da avença derivam diretamente para determinado sujeito direitos 

e obrigações por ele assentidas (no que se insere implicitamente o compromisso 

arbitral), ele é por natureza parte em sentido substancial, independentemente da 

denominação referida no documento (v.g., interveniente). Conferir tratamento 

adequado à matéria, assegurando a este sujeito a qualidade de parte substancial 

do acordo, signifi ca, em última análise, assegurar a materialização da vontade 

dos concorrentes, a viabilizar a instauração da arbitragem ali ajustada, como 

método de solução das disputas advindas da relação contratual subjacente. 

Sob o aspecto processual, em se tratando de relação jurídica caracterizada pela 
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unicidade e incindibilidade, como sói acontecer em tais circunstâncias, afi gura-

se inevitável a formação de litisconsórcio necessário no âmbito da arbitragem, a 

fi m de dar concretude aos efeitos (objetivos e subjetivos) da sentença arbitral a 

ser ali exarada.

Com essa exegese, cita-se precedente desta Terceira Turma: REsp 

1.519.041/RJ, desta relatoria, julgado em 1º/09/2015 (DJe 11/09/2015).

No que importa à presente controvérsia, o consentimento tácito ao 

estabelecimento da arbitragem há de ser reconhecido, ainda, nas hipóteses em 

que um terceiro, utilizando-se de seu poder de controle para a realização de contrato, 

no qual há a estipulação de compromisso arbitral, e, em abuso da personalidade da 

pessoa jurídica interposta, determina tal ajuste, sem dele fi gurar formalmente, 

com o manifesto propósito de prejudicar ou outro contratante, evidenciado, por 

exemplo, por atos de dissipação patrimonial em favor daquele.

Em tal circunstância, se prevalecer o entendimento de que o compromisso 

arbitral somente produz efeitos em relação às partes que formalmente o 

subscreveram, o processo arbitral servirá de escudo para evitar a responsabilização 

do terceiro que laborou em fraude, verdadeiro responsável pelas obrigações 

ajustadas e inadimplidas, notadamente se o instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica — remédio jurídico idôneo para contornar esse tipo de proceder 

fraudulento — não puder ser submetido ao juízo arbitral.

Veja-se que o contratante lesado não possui, formalmente, nenhuma relação 

jurídica com esse terceiro, circunstância que, por si só, obsta o ajuizamento 

direto de uma ação reparatória em seu desfavor perante a jurisdição estatal. Para 

atingir a responsabilização desse terceiro, afi gura-se necessário, antes, promover 

a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com quem formalmente 

estabeleceu a relação contratual. Todavia, se tal pretensão for promovida perante 

o Juízo estatal, a empresa demandada, com razão, poderia aventar a existência de 

compromisso arbitral, em que as partes relegaram ao árbitro a solução de todo 

e qualquer confl ito advindo do contrato avençado, a ensejar a extinção do feito 

sem julgamento de mérito.

Como se constata, o contratante lesado deve submeter ao Juízo arbitral o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada, 

a fi m de alcançar a responsabilidade dos sócios, pelos prejuízos percebidos em 

virtude do inadimplemento das obrigações contratuais.

No ponto, é preciso atentar que, com exceção de questões relacionadas 

a direitos indisponíveis, qualquer matéria — naturalmente, afeta à relação 
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contratual estabelecida entre as partes —, pode ser submetida à análise do 

Tribunal Arbitral, que a decidirá em substituição às partes, com o atributo 

de definitividade. Veja-se, portanto, que o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica não refoge a essa regra, a pretexto de atingir terceiros não 

signatários do compromisso arbitral.

É, portanto, no contexto de abuso da personalidade jurídica, fraude e má-

fé da parte formalmente contratante, que se afi guraria possível ao Juízo arbitral 

— desde que provocado para tanto, após cuidadosa análise da pertinência 

das correlatas alegações, observado o contraditório, com exauriente instrução 

probatória (tal como se daria perante a jurisdição estatal) —, deliberar pela 

existência de consentimento implícito ao compromisso arbitral por parte desse 

terceiro, que, aí sim, sofreria os efeitos subjetivos de futura sentença arbitral.

Afinal, o consentimento formal exigido na arbitragem, que tem por 

propósito justamente preservar a autonomia dos contratantes (essência do 

instituto), não pode ser utilizado para camufl ar a real vontade da parte, por ela 

própria dissimulada deliberadamente.

Com esse norte interpretativo, destaca-se a especializada doutrina de 

Arnoldo Wald:

Não há dúvida que a arbitragem pressupõe, sempre, o acordo de vontade 

das partes, sendo necessariamente consensual e não podendo ser imposta por 

uma das partes à outra nem mesmo, em tese, pelo legislador. Por outro lado, a 

desconsideração poderia ensejar a sujeição ao processo arbitral de terceiro, que 

nele não foi parte e que não aceitou expressamente a cláusula compromissória.

Pode parecer, pois, haver uma incompatibilidade entre a aplicação da teoria 

da desconsideração e a arbitragem, tendo o assunto sido pouco examinado, até 

agora, pela doutrina, não qual se vislumbram até certas posições antagônicas.

Na realidade, não existe incompatibilidade, como em seguida veremos, mas 

não há dúvida que o árbitro, como o juiz, só excepcionalmente deve fazer incidir 

a teoria da desconsideração, pelo caráter da mesma, que sempre pressupõe um 

abuso ou uma fraude, devendo estar caracterizada a má-fé da empresa, ou da 

pessoa que passa a ser abrangida na condenação, sem ter sido parte ostensiva e 

direta na arbitragem ou no negócio jurídico que ensejou o litígio.

É preciso, inicialmente, lembrar que, conforme já se tornou manso e pacífi co, 

tanto na jurisprudência como na doutrina, a aceitação da arbitragem pelas 

partes costuma ser expressa, mas também pode ser tácita, comprovando-se 

por numerosas formas, desde a participação efetiva no processo arbitral ou 

no negócio que deu ensejo ao mesmo, até em virtude de remissão ao regime 

estabelecido em outro contrato, ou da aceitação das normas contidas no estatuto 
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ou contrato social da empresa, ou ainda da adesão de uma entidade nacional ou 

internacional que estabelece princípios para determinadas transações, como a 

Interational Cotton Association, ou para solução de litígios entre determinadas 

pessoas, em certos casos, como ocorre no novo mercado da Bovespa.

Mais polêmica é a aplicação da cláusula compromissória quando se trata de 

terceiro que, de má-fé, com abuso de direito ou fraude, utilizou o seu poder de 

controle para realizar o contrato que ensejou o litígio, ou cedeu o mesmo a terceiro 

para que o demandado na arbitragem fosse uma espécie de ‘laranja’ insolvente, 

permitindo que o verdadeiro contratante (do ponto de vista econômico) deixasse 

de ser responsável. Nestes casos é que se discute a possibilidade de aplicação 

da desconsideração, com o caráter de sanção, Trata-se de, havendo má-fé, 

contornar o princípio essencial e básico no direito comercial da limitação da 

responsabilidade da empresa para buscar o verdadeiro responsável.

[...]

A crescente sofi sticação da estruturas societárias, a criação de novos tipos de 

relações entre empresas e a necessidade de preservar o princípio da limitação 

da responsabilidade, para o desenvolvimento do comércio, fi zeram com que a 

existência de grupo societário não ensejasse necessariamente a desconsideração 

da empresa contratante ou demandada, para se considerar, como parte do 

negócio, à sua controladora, ou outras empresas do mesmo grupo. Na realidade, 

o grupo de sociedades não signifi ca necessariamente que tenha havido efetiva 

confusão patrimonial no plano jurídico, podendo, em tese, uma empresa do 

grupo tornar-se insolvente sem que tal fato importe em arrastar o grupo, 

ensejando a responsabilidade do mesmo. Cabe ao juiz, ou ao árbitro, verifi car 

cada caso concreto e tanto a legislação civil como a bancária estabelecem, no 

caso, um poder de autoridade, para, apreciando cada situação, aplicar ou não a 

desconsideração. [...]

Não nos parece haver grande diferença entre a posição do juiz e a do árbitro, 

pois ambos aplicam a mesma lei e o consensualismo que se exige na arbitragem 

não pode ser um meio de fraudar a vontade real e efetiva das partes. No momento 

em que se admitiu a aceitação tácita da arbitragem é preciso que, no caso de 

fraude, ou má-fé, o processo seja contra o devedor real e não somente aquele que 

simulou ou que ocupou indevidamente o seu lugar para frustrar os direitos da 

outra parte. (Wald, Arnoldo. A Desconsideração na Arbitragem Societária. Revista 

de Arbitragem e Mediação. Vol. 44/2015. p. 49-64. Jan/Mar - 2015)

Portanto, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda 

que veiculado inicialmente perante o Juízo estatal, a fi m subsidiar a cautelar de 

arresto incidente sobre bens de terceiros, é também matéria de competência 

do Juízo arbitral e, como tal, deveria ser necessariamente a ele submetido a 

julgamento em momento subsequente, providência não levada a efeito pela 

recorrida, como seria de rigor.
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Diante de tal desfecho, prejudicadas as questão remanescentes suscitadas 

no presente recurso especial.

Por fi m, sem descurar da gravidade dos fatos alegados e reconhecidos, em 

caráter perfunctório, pelo Juízo estatal, é preciso tecer consideração atinente à 

notícia constante dos autos, relacionada ao superveniente decreto falencial da 

Serpal.

Se houve diluição fraudulenta de patrimônio, eventual pretensão de 

desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens de sócios ou como, 

in casu, também de terceiros, estranhos, pelo que se pode depreender, do quadro 

societário da empresa falida, há de ser efetivada, a requerimento dos interessados, 

no bojo do concurso universal, de modo a favorecer todos os credores, na 

ordem dos respectivos créditos, segundo a preferência e privilégios que estes, 

porventura, guardem em si, e não apenas a um credor específi co.

Em arremate, na esteira dos fundamentos delineados, dou provimento ao 

recurso especial para, diante do exaurimento da atuação da jurisdição estatal 

e da própria decadência da medida cautelar, extinguir, sem julgamento de 

mérito, a subjacente ação cautelar de arresto c/c pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, afastando-se a multa imposta, prevista no parágrafo 

único do art. 538 do CPC/1973, com inversão dos ônus sucumbenciais.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Juan Manuel Quiros Sadir e Outros, exclusivamente com fundamento na 

alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.

Ação: cautelar de arresto, ajuizada por Continental do Brasil Produtos 

Automotivos Ltda., com a fi nalidade de assegurar a recuperação de seu crédito, 

em razão de supostas fraudes cometidas pela recorrente Serpal.

Decisão: incidentalmente, admitiu a desconsideração da personalidade 

jurídica, por entender que havia, na hipótese, tentativa de fraudar os interesses 

da recorrida. Determinou-se o arresto dos bens arrolados nas fl s. 530-531 

(e-STJ), bem como a inclusão, no polo passivo, de Juan Quirós, Augusto Quirós, 

Priscila Quirós, Augusto Quirós, Grupime Participações Ltda, Seginus Participações 

Ltda, Zaurak S/A, Advento Participações S/A, e NB Participações Ltda.
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Sentença: corroborando a decisão liminar anterior, deferiu-se o pedido 

de arresto e condenou os recorrentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios.

Acórdão: na apelação interposta pelos recorrentes, o Tribunal de origem 

negou provimento ao recurso, em julgamento assim ementado:

Cautelar de arresto. Em sede de cautelar não se discute direito material. 

Questões outras devem observar o devido processo legal em processo de 

conhecimento amplo ou como ajustado entre as partes arbitragem, e nada além 

disso. Decadência da medida cautelar não caracterizada. Bens descritos foram 

objetos de doações para fi lhos do representante legal da devedora. Operação 

atípica se faz presente. Pessoa jurídica devedora que se encontra em situação 

fi nanceira adversa. Desconsideração da personalidade jurídica deve prevalecer. 

Apelo desprovido. (e-STJ fl . 2.334)

Embargos de declaração: o TJ/SP rejeitou os vários embargos de declaração 

opostos pelos recorrentes, aplicando sobre eles uma multa de 1% sobre o valor 

da causa.

Recurso especial: alegam violação ao art. 50 do CC/2002, e aos arts. 406 e 

535 do CPC/1973. Afi rmam, ainda, que não estariam presentes os requisitos 

para o deferimento da cautelar de arresto, tampouco para a desconsideração da 

personalidade jurídica.

Admissibilidade: o TJ/SP negou admissibilidade ao recurso especial e, após 

a interposição de agravo (e-STJ fl s. 2.644-2.670), este STJ determinou sua 

conversão em recurso especial (e-STJ fl s. 2.753-2.754).

Julgamento: na sessão de julgamento desta Terceira Turma ocorrida em 

02/05/2017, o ilustre Ministro Relator deu provimento ao recurso, para declarar 

a decadência da medida cautelar deferida pela Jurisdição ordinária, e para 

afastar a aplicação da multa pelo Tribunal de origem sobre as recorrentes, com 

fundamento no art. 538 do CPC/1973.

Após, pedi vistas para melhor análise da controvérsia.

Relatados os fatos, decide-se.

O propósito recursal consiste na análise da legalidade do deferimento do 

arresto e sua eventual decadência (arts. 806, 813 e 814 do CPC/1973), bem 

como do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ocorrida no 

bojo dessa ação cautelar (art. 50 do CC/2002).
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A partir do acórdão do Tribunal de origem, bem como do voto do e. 

Ministro relator, as questões fáticas estão muito bem delineadas e expressas, às 

quais este órgão julgador deverá observar.

Inicialmente, manifesta-se a concordância com relação à inexistência de 

violação ao art. 535 do CPC/1973 e, ainda, ao afastamento da multa imposta 

sobre as recorrentes, com fundamento no art. 538 do CPC/1973, considerando 

o teor da Súmula 98/STJ.

Feitas as considerações acima, passa-se a analisar a possível violação a cada 

um dos dispositivos legais invocados no recurso especial.

I – Da violação ao art. 50 do CC/2002

Quanto à violação ao art. 50 do CC/2002, é mais que pacífica 

a jurisprudência do STJ no sentido de não ser viável, em sede de recurso 

especial, verifi car a existência dos requisitos para o deferimento do incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica, conforme julgamentos abaixo:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Desconsideração da 

personalidade jurídica. 1. Ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973. Não ocorrência. 2. 

Confi gurado abuso na utilização da personalidade jurídica. Alteração. Reexame 

fático-probatório. Súmula n. 7 do STJ. 3. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. 

Agravo interno improvido.

1. A decisão que se manifesta acerca de todos os pontos necessários para a 

solução da controvérsia, todavia sem contemplar de forma favorável a pretensão 

recursal, não incorre em nenhum dos vícios do art. 535 do Código de Processo 

Civil de 1973.

2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu estarem 

presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, demandaria 

a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável pela incidência 

da Súmula n. 7 desta Corte.

3. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo 

constitucional, diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ, prejudica o exame do 

dissídio jurisprudencial.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.001.693/RJ, Terceira Turma, DJe 15/05/2017)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Direito Civil e Processual 

Civil. Agravo em recurso especial. Desconsideração inversa da personalidade 

jurídica. Cabimento. Utilização abusiva. Comprovação dos requisitos. Revisão. 
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Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ. Requerimento da parte agravada de aplicação 

da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. Agravo improvido.

1. A jurisprudência do STJ, a fi m de possibilitar a responsabilização patrimonial 

da pessoa jurídica por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada 

a utilização abusiva, admite a incidência da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica.

2. Na hipótese, segundo o acórdão recorrido, foi demonstrada a utilização 

fraudulenta do instituto da autonomia patrimonial, caracterizando o abuso de 

direito, assim, essa conclusão somente poderia ser alterada mediante reexame 

do contexto fático-probatório, o que é obstado na estreita via especial, ante o 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é 

automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento 

do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao 

pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão 

fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente 

inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples 

interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o 

que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1.030.790/DF, Terceira Turma, DJe 18/04/2017)

Desse modo, deve-se afastar a alegação de violação ao mencionado 

dispositivo legal.

II – Da violação aos arts. 813 e 814 do CPC/1973

Nas razões do recurso especial, alegam as recorrentes a ausência dos 

requisitos legais que ensejariam o deferimento da medida cautelar de arresto. 

No entanto, há muito está assentado na jurisprudência do STJ que as hipóteses 

previstas no art. 813 do CPC/1973 são meramente exemplif icativas, como 

demonstra o acórdão abaixo:

Processo Civil. Arresto. Possibilidade de seu deferimento nos autos de um 

processo de conhecimento, sem a propositura de medida cautelar autônoma. 

Fundamentos do acórdão não impugnados. Requisitos para a concessão da 

medida. Caução. Dispensa.

- Tendo o acórdão recorrido considerado que seria possível admitir a concessão 

de uma medida cautelar de arresto no corpo de um processo de conhecimento 

com base nos arts. 246 e 250 do CPC, a falta de impugnação desses dispositivos 

acarreta o não conhecimento do recurso especial. Súmula 283, do STF.
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- As hipóteses enumeradas no art. 813, do CPC, são meramente 

exemplifi cativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora 

dos casos enumerados.

- Nas hipóteses do art. 813 do CPC, é facultativa a exigência de caução pelo juiz 

da causa, da mesma forma como o é em relação ao art. 804, do CPC.

- A existência ou inexistência de prejuízo representa matéria fática, não 

suscetível de reapreciação nesta sede (Súmula 7/STJ).

Recurso especial não conhecido.

(REsp 709.479/SP, Terceira Turma, DJ 01/02/2006, p. 548)

Ademais, quanto ao disposto no art. 814 do CPC/1973, a Terceira Turma 

já se manifestou no sentido de que “a revisão do acórdão quanto à presença dos 

requisitos dos artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil, autorizadores do pedido 

cautelar de arresto, demanda revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos 

autos, providência vedada em sede especial” (AgRg no Ag 1.392.038/RJ, Terceira 

Turma, DJe 15/02/2013). Com idêntico posicionamento, posicionou-se a 

Quarta Turma, conforme acórdão a seguir:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Violação dos arts. 813 e 814 do 

CPC. Ausência de prequestionamento. Manutenção da decisão concessiva do 

arresto. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. A matéria referente aos arts. 813 e 814 do CPC não foi objeto de discussão 

no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se 

confi gurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via 

especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).

2. Alterar a conclusão da Corte local acerca do manutenção da decisão 

concessiva do arresto, demandaria reexame do acervo probatório e interpretação 

de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RCDESP no Ag 1.316.681/TO, Quarta Turma, DJe 12/06/2014)

Portanto, não se verifi ca qualquer ofensa aos arts. 813 e 814 do CPC/1973.

III – Da violação ao art. 806 do CPC/1973

Para a discussão acerca da possível violação ao art. 806 do CPC/1973, 

algumas considerações devem ser trazidas à lume, que dizem respeito às 

relações de diálogo e cooperação que devem existir entre a Jurisdição Estatal e a 

Arbitragem para fi ns de garantir o cumprimento de eventual laudo arbitral.
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III.a – Das medidas cautelares e arbitragem

É assente na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de, na pendência 

de nomeação dos árbitros, a parte se socorrer do Poder Judiciário, por medida de 

natureza cautelar, para assegurar o resultado útil do procedimento arbitral.

Com efeito, inviabilizado o acesso da parte ao juízo competente, admite-se 

sejam provisoriamente desprezadas as regras de competência, submetendo-se o 

pedido de tutela emergencial ao outro juízo.

A esse respeito, CARLOS ALBERTO CARMONA anota que “a 

competência do juiz togado fi cará adstrita (...) à análise da medida emergencial, 

passando a direção do processo na sequência aos árbitros, tão logo seja instituída 

a arbitragem (ou seja, tão logo os árbitros aceitem o encargo)” (Arbitragem e 

processo, 3ª ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 327).

No mesmo sentido o entendimento de FRANCISCO JOSÉ CAHALI, 

para quem, instaurado o juízo arbitral, “a jurisdição sobre o confl ito passa a ser 

do árbitro, e, assim, a ele deve ser encaminhada, também, a questão cautelar 

envolvendo o litígio. O juiz estatal perde, neste instante, a jurisdição, e as 

decisões a respeito passam a ser de exclusiva responsabilidade do árbitro” (Curso 

de arbitragem. São Paulo: RT, 2011, p. 231).

Há quem sustente que o Poder Judiciário deve encaminhar apenas cópia do 

processo para apreciação do juízo arbitral que, entendendo pelo não cabimento 

da tutela concedida, deverá requerer ao Juiz a extinção da medida cautelar. 

ARNOLDO WALD se fi lia a essa corrente, afi rmando que “o tribunal arbitral 

é incompetente para extinguir a medida cautelar concedida pelo juiz antes ou 

durante o curso da arbitragem” (Novos rumos para a arbitragem no Brasil, 

in Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem. São 

Paulo: RT, n. 04, out/dez 2001, p. 351).

O jurista CARREIRA ALVIM bem observa que nada impede o acesso 

à justiça estatal “quando ainda não instituída a arbitragem, dado o caráter urgente 

da medida, e porque para a instituição do juízo arbitral são necessários vários 

passos, caminhos, assinaturas de documentos, não podendo a parte interessada esperar” 

(Direito arbitral, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 335). A Terceira 

Turma do STJ manifestou-se nesse sentido, conforme julgamento abaixo:

Direito Processual Civil. Arbitragem. Medida cautelar. Competência. Juízo 

arbitral não constituído.
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1. O Tribunal Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar 

formulado pelas partes, limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando 

impedido de dar cumprimento às medidas de natureza coercitiva, as quais, 

havendo resistência da parte em acolher a determinação do(s) árbitro(s), deverão 

ser executadas pelo Poder Judiciário, a quem se reserva o poder de imperium.

2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se 

socorra do Poder Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para 

assegurar o resultado útil da arbitragem.

3. Superadas as circunstâncias temporárias que justifi cavam a intervenção 

contingencial do Poder Judiciário e considerando que a celebração do 

compromisso arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, 

os autos devem ser prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este 

assuma o processamento da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela conferida, 

mantendo, alterando ou revogando a respectiva decisão.

4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente impedido 

de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de competência, 

submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas essa competência 

é precária e não se prorroga, subsistindo apenas para a análise do pedido liminar.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.297.974/RJ, Terceira Turma, DJe 19/06/2012)

O próprio direito positivo foi alterado de forma a constar expressamente o 

entendimento então manifestado pela doutrina e pela jurisprudência. Veja-se os 

arts. 22-A e 22-B da Lei de Arbitragem, conforme as alterações feitas por meio 

da Lei 13.129/2015:

Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência.

Pará grafo único. Cessa a efi cácia da medida cautelar ou de urgência se a parte 

interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da data de efetivação da respectiva decisão.

Art.  22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modifi car ou 

revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.

Pará grafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de 

urgência será requerida diretamente aos árbitros.

Assim, como mencionado pelo voto do e. Ministro relator, a primeira 

controvérsia do recurso em julgamento envolve a análise sobre a necessidade 

de ajuizamento de “ação principal” contra todos os recorrentes, com exceção da 

Serpal, haja vista terem sido incluídos no polo passivo da ação cautelar de arresto 
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após incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque o art. 

806 do CPC/1973 é expresso ao afi rmar que a parte deverá propor a ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, 

quando esta for concedida em procedimento preparatório.

Na hipótese, a mencionada “ação principal” é um procedimento arbitral, 

ocorrido com o suporte o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio 

Brasil-Canadá CAM-CCBC, sendo o Tribunal Arbitral em referência formado 

por Dr. Carlos Alberto Carmona (Presidente), Dra. Ellen Gracie Northfl eet e 

Dr. Carlos Ari Sundfeld.

Neste momento, percebe-se que, para o correto deslinde do julgamento, 

duas questões devem ser abordadas previamente, quais sejam: (i) se o 

Tribunal Arbitral tem competência para se pronunciar sobre incidentes de 

desconsideração de personalidade jurídica; e (ii) a convivência de decisões 

arbitrais e estatais na solução de controvérsias.

III.b – Da desconsideração de personalidade jurídica

O incidente de desconsideração de personalidade jurídica se encontra 

expressamente disposto na legislação brasileira, nos termos do art. 50 do 

CC/2002, transcrito abaixo apenas para referência:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 

de fi nalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 

da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que 

os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para aplicação da teoria maior da 

desconsideração da personalidade jurídica, “exige-se a comprovação de abuso, 

caracterizado pelo desvio de fi nalidade (ato intencional dos sócios com intuito de 

fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo 

em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária” (REsp 

1.572.655/RJ, Terceira Turma, DJe 26/03/2018).

Ademais, prosseguindo na mesma linha jurisprudencial – vigente, ressalte-

se, sob a égide do CPC/1973 – sequer é necessário que ocorra a citação prévia 

dos sócios para a ocorrência do mencionado incidente, pois estes poderão 

exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio 

dos instrumentos processuais adequados (por exemplo: embargos à execução, 

impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade).
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Cuida-se, assim, de incidente que, por defi nição, afeta direitos e interesses 

de terceiros, independentemente de prévia citação daqueles que serão afetos por 

ele.

Dessa maneira, e nesse ponto peço vênias ao i. Ministro relator, não caberia 

ao Tribunal Arbitral reapreciar a decisão de desconsideração de personalidade 

jurídica feita pela Jurisdição Estatal. Caso ocorresse, isso sim confi guraria uma 

grave violação à lei de regência da arbitragem.

Veja-se, pois, que o objeto principal do julgamento arbitral não guarda 

relação direta com o incidente de desconsideração de personalidade. Com 

efeito, tal incidente tem a fi nalidade precípua de preservar íntegro o patrimônio 

de empresa – ou seja, trata-se de uma medida conservativa – para posterior 

cumprimento de eventual sentença arbitral condenatória.

Além disso, a resolução dos conflitos por meio da arbitragem exige 

a consensualidade entre as litigantes, seja de forma prévia ou posterior ao 

surgimento da lide, o que enseja o princípio relacional.

De acordo com a quase vintenária e ainda correta lição de FRANCISCO 

CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS (Os princípios fundamentais da 

arbitragem. Universitas/Jus, n. 3, p. 49-70, jan./jun. 1999), entre os princípios 

basilares da arbitragem se encontra a autonomia da vontade, pois somente por 

meio de seu exercício é que as partes podem, livremente, submeterem-se a um 

procedimento arbitral. Nas palavras do mencionado jurista:

É sabida e consabida a importância que a vontade jurídica desempenha nas 

relações sociais disciplinadas pelo direito. A vontade é força criadora de direitos e 

obrigações. E a vontade jurídica nada mais é do que a projeção da vontade humana, 

manifestada livremente, capaz de produzir efeitos na esfera jurídica. (...)

Os efeitos decorrentes do exercício da autonomia da vontade podem ser 

aqueles previamente ordenados pelos estatutos elaborados e aprovados pelo 

Estado, mas muitos outros efeitos podem ainda ser produzidos, no âmbito do 

império da liberdade do ser humano. (...)

No instituto da arbitragem, ainda que objeto de regulamentação estatal parcial 

ou matéria de vários tratados internacionais, é todo ele moldado, instituído e 

movimentado pela força criadora da vontade. A vontade é a raiz do que se pode 

chamar de direito arbitral. A vontade, como se verá, é capaz de produzir a própria lei 

da arbitragem.

(Grifou-se)
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Corolário deste princípio fundamental da arbitragem, apenas as partes que 

celebraram a convenção cabível poderão ser sujeitas a um Tribunal arbitral, que 

será reconhecida pela Jurisdição Estatal como a resolução daquele confl ito entre 

elas instalado.

Desse modo, afi gura-se correta o entendimento apresentado pelo Tribunal 

Arbitral às fl s. 1.875-1.880 (e-STJ), pela impossibilidade de reapreciar decisão 

do Poder Judiciário que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, 

em razão do simples fato de abrangem pessoas naturais e jurídicas que não 

celebraram a cláusula compromissória.

Por essa razão, na hipótese dos autos, ocorreu uma situação de extrema 

particularidade, que é a sobrevivência de uma decisão proveniente do Poder 

Judiciário durante os procedimentos do Tribunal Arbitral.

Entender que, em qualquer hipótese, os árbitros poderiam decidir acerca 

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com todas as vênias 

ao entendimento contrário, implica desconsiderar frontalmente a autonomia da 

vontade manifestada no momento da celebração da convenção arbitral.

III.c – Da harmonia entre Jurisdição e Arbitragem

Embora existem diversas situações em que se discute qual o órgão 

competente para o julgamento de alguns litígios – se o Poder Judiciário ou se 

Tribunal Arbitral – não se pode perder de vista que entre ambos deve existir 

sempre uma relação de diálogo e cooperação, e não uma relação de disputa, o 

que enseja a necessidade de uma convivência harmoniosa e de atuação conjunta, 

para resolver de modo efetivo e efi ciente os confl itos postos a julgamento 

arbitral.

Como afi rmado no julgamento do REsp 1.277.725/AM (Terceira Turma, 

DJe 18/03/2013), “admite-se a convivência harmônica das duas jurisdições - arbitral 

e estatal -, desde que respeitadas as competências correspondentes, que ostentam 

natureza absoluta”. E, ressalte-se, que na hipótese em julgamento não se está a 

abordar nenhum tipo de competência absoluta, mas de medidas cautelares, cujas 

regras de competência podem ser fl exibilizadas ante a demonstração do risco na 

situação concreta.

Não se trata, em absoluto, de uma questão simples. No julgamento 

do CC 111.230/DF (Segunda Seção, DJe 03/04/2014), afirmou-se que o 

indispensável fortalecimento da arbitragem torna indispensável que se preserve, 
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na maior medida possível, a autoridade do árbitro, afi rmando ainda que “negar 

tal providência esvaziaria o conteúdo da Lei de Arbitragem, permitindo que, 

simultaneamente, o mesmo direito seja apreciado, ainda que em cognição perfunctória, 

pelo juízo estatal e pelo juízo arbitral, muitas vezes com sérias possibilidades de 

interpretações confl itantes para os mesmos fatos”.

Nesse sentido, foi observado o princípio da competência-competência 

(kompetenz-kompetenz) na hipótese dos autos, pois foi conferida a oportunidade 

ao Tribunal Arbitral manifestar-se acerca de sua própria competência, como se 

verifi ca na já mencionada Ordem Processual n. 2, às fl s. 1.875-1.880 (e-STJ).

Em tal documento, os árbitros expressamente reconheceram a sua 

incompetência para a reapreciação da decisão da medida cautelar, por envolver 

terceiros alheios à convenção arbitral, bem como a necessidade de coexistência, 

nessa situação específi ca, das decisões estatais e arbitrais.

A existência dessa harmonia e cooperação serve a um propósito especial, 

que é a efetividade e efi ciência das resoluções de confl itos. Em outras palavras, 

é aceitável a convivência de decisões arbitrais e judiciais, quando elas não se 

contradizerem e tiverem a fi nalidade de preservar a efetividade de futura decisão 

arbitral.

Por todo o exposto, conclui-se que não ocorreu a decadência da medida 

cautelar de arresto, nos termos do art. 806 do CPC/1973, pois a “ação 

principal” foi efetivamente proposta em face da recorrente Serpal, única a 

celebrar a convenção com a recorrida Continental, e, ainda, por existir completa 

impossibilidade de incluir no processo arbitral todas as demais pessoas afetadas 

pela medida cautelar deferida pelo Poder Judiciário.

Quanto aos fatos novos trazidos aos autos, mencione-se simplesmente 

que este julgamento não é o momento oportuno para que tais alegações sejam 

conhecidas e apreciadas.

Forte nessas razões, rogando todas as vênias ao i. Ministro relator, conheço 

do recurso especial e nego-lhe provimento, com fundamento no art. 255, § 4º, II, 

do RISTJ.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: Pedi vista dos autos para 

melhor exame da matéria em debate.
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Trata-se de recurso especial interposto por Juan Manuel Quiros Sadir e 

outros, com arrimo no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

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

Noticiam os autos que Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. 

propôs medida cautelar de arresto contra Serpal Engenharia e Construtora 

Ltda. objetivando a apreensão judicial de bens com a fi nalidade de assegurar o 

adimplemento de dívida discutida em procedimento de arbitragem instaurado 

perante o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá em 

São Paulo.

A requerente articulou, na exordial, pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da ré Serpal a fi m de atingir bens da titularidade do 

administrador Juan, de seus familiares e de sociedades empresárias supostamente 

envolvidas em reestruturações societárias apontadas como fraudulentas.

O pedido liminar foi deferido, desconsiderando-se a personalidade jurídica 

da ré Serpal e determinando-se a inclusão no polo passivo da lide de Juan 

Quirós, Augusto Quirós, Priscila Quirós, Grupime Participações Ltda., Seginus 

Participações Ltda., Zaurak S.A., Advento Participações S.A., NB Participações Ltda. 

e NTLL Participacoes Ltda. (e-STJ fl s. 512-531).

A medida liminar foi confi rmada por sentença (e-STJ fl s. 1.881-1.914).

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação (e-STJ fl s. 1.938-

1.971).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo 

em aresto assim ementado:

Cautelar de arresto. Em sede de cautelar não se discute direito material. 

Questões outras devem observar o devido processo legal em processo de 

conhecimento amplo ou como ajustado entre as partes - arbitragem, e nada além 

disso. Decadência da medida cautelar não caracterizada. Bens descritos foram 

objetos de doações para fi lhos do representante legal da devedora. Operação 

atípica se faz presente. Pessoa jurídica devedora que se encontra em situação 

fi nanceira adversa. Desconsideração da personalidade jurídica deve prevalecer. 

Apelo desprovido (e-STJ fl . 2.334).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com a imposição de 

multa (e-STJ fl s. 2.467-2.473).

Nas razões recursais (e-STJ fl s. 2.475-2.505), os recorrentes apontam 

violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
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(i) artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 - porque 

teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem 

de se manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em 

embargos de declaração;

(ii) artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 - 

pugnando pelo afastamento da multa imposta nos aclaratórios;

(iii) artigo 806 do Código de Processo Civil de 1973 - ao argumento 

de que a medida cautelar deveria ser extinta, tendo em vista a ausência de 

propositura de ação principal no prazo de 30 (trinta) dias;

(iv) artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil de 1973 - entendendo 

que estariam ausentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar, e

(v) artigo 50 do Código Civil - afi rmando que não estaria presente o 

abuso da personalidade, consubstanciado pelo desvio de fi nalidade ou confusão 

patrimonial, necessário para o reconhecimento da desconsideração da 

personalidade jurídica.

Com as contrarrazões (e-STJ fl s. 2.621-2.638), e não admitido o recurso 

na origem (e-STJ fl . 2.639), foi interposto agravo em recurso especial (e-STJ fl s. 

2.644-2.670).

Veio aos autos petição, protocolizada sob o n. 320.698/2017, em que os 

recorrentes informam a superveniência de fato novo, qual seja, a prolação de 

sentença julgando extinta a execução da sentença arbitral, e reiteram o pedido 

de provimento do recurso especial (e-STJ fl s. 2.723-2.751).

O recurso de agravo em recurso especial foi provido para melhor exame do 

recurso especial (e-STJ fl s. 2.753-2.754).

O feito foi levado a julgamento pela egrégia Terceira Turma, na data 

de 20/3/2018, ocasião em que o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

proferiu voto conferindo provimento ao recurso especial a fi m de extinguir sem 

julgamento de mérito a medida cautelar de arresto e afastar a multa imposta nos 

aclaratórios.

É o relatório.

O recurso especial merece provimento.

Como cediço, a medida cautelar de arresto é procedimento preparatório, 

essencialmente temporário e provisório, pois busca tão somente assegurar o 

resultado útil de outro processo por meio da apreensão judicial de bens que 

servirão a uma futura execução.
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No caso dos autos, com base em um juízo de cognição sumária, próprio das 

medidas cautelares, foi deferida a medida para constritar bens da titularidade 

do administrador da ré Serpal, Juan Quirós, de seus familiares e de sociedades 

empresárias supostamente envolvidas em reestruturações societárias apontadas 

como fraudulentas.

A efetiva responsabilidade patrimonial desses terceiros, que, diga-se de 

passagem, é excepcionalíssima, no entanto, não foi confi rmada em posterior 

processo de conhecimento de cognição plena, com as inerentes garantias do 

contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, é incontroverso nos autos que não foi ajuizada perante o Poder 

Judiciário, no prazo de 30 (trinta) dias que a legislação processual determina 

(artigo 806 do Código de Processo Civil de 1973), nenhuma medida tendente 

a, por exemplo, decretar a nulidade das alterações societárias alegadamente 

realizadas com a fi nalidade de ocultação patrimonial ou declarar a inefi cácia 

de doações realizadas de pai para fi lhos com o suposto propósito de fraudar 

credores.

O tema tampouco foi objeto de debate no juízo arbitral, consoante se colhe 

do seguinte excerto da sentença que extinguiu a execução:

(...)

É certo que, no bojo da ação cautelar de arresto, deferiu-se a medida cautelar 

para constritar o patrimônio dos sócios e seus familiares, reconhecendo-se a 

responsabilidade patrimonial secundária dos sócios pelas dívidas da empresa, em 

razão da possível ocorrência de fraude contra os credores por desvios e confusão 

patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa de seus sócios.

No entanto, esse reconhecimento se deu apenas e tão somente na medida cautelar, 

sem que, posteriormente, houvesse sua confi rmação no processo de conhecimento 

(arbitragem). Na sentença arbitral não há qualquer menção ao reconhecimento 

da responsabilidade patrimonial secundária dos sócios da devedora. Nem 

tampouco tais sócios foram chamados a participar da fase de conhecimento, a fi m 

de que pudessem constar no título executivo judicial na condição de corresponsáveis 

pela dívida da empresa (e-STJ fl . 2.748 - grifou-se).

Ora, no caso em apreço, após o deferimento da medida acautelatória de 

arresto dos bens de terceiros, deveria a matéria ter sido objeto de discussão, seja 

nos autos da arbitragem, seja em ação própria no âmbito do Poder Judiciário, o 

que não ocorreu.

Logo, o propósito acautelatório e assecuratório do resultado útil do processo 

principal, única razão de ser da medida cautelar, encontra-se completamente 
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esvaziado no caso dos autos, pois, de um lado, não há nenhuma ação em curso 

no Judiciário e, de outro, os bens arrestados não poderão servir para garantir a 

execução de sentença arbitral alheia a todos os sujeitos e fatos que ensejaram a 

desconsideração da personalidade jurídica no procedimento preparatório.

Nesse contexto, não há outra solução possível senão a extinção da medida 

cautelar em virtude da ausência de propositura da ação principal no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme dispõe a combinação dos artigos 806 e 808, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 1973:

Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em 

procedimento preparatório.

Art. 808. Cessa a efi cácia da medida cautelar:

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do 

mérito. (grifou-se)

Não é outro o entendimento pacífi co desta Corte cristalizado na Súmula 

n. 482/STJ: “A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do 

CPC acarreta a perda da efi cácia da liminar deferida e a extinção do processo 

cautelar”.

O provimento do recurso especial enseja o consequente afastamento da 

multa imposta em embargos de declaração.

Ante o exposto, acompanhando o relator na conclusão, dou provimento ao 

recurso especial para extinguir o processo cautelar, afastando-se a multa imposta 

nos aclaratórios, prejudicadas as demais questões.

É o voto.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Senhor Presidente, 

peço vênia ao eminente Relator e acompanho o voto da Ministra Nancy 

Andrighi. Temos aqui a situação em que a arbitragem não pode avançar, 

que é a fase de execução. A cautelar de arresto somente se antecipou em 

relação a viabilizar a futura execução da decisão proferida na Corte Arbitral. A 
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eventual desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio objetiva 

exatamente tornar efetiva essa execução. Então, com a devida vênia, acompanho 

o voto da Ministra Nancy Andrighi.

RECURSO ESPECIAL N. 1.721.711-RJ (2017/0261991-0)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Advogados: Rafael Marques Rocha - RJ155969

Breno Akherman - RJ182064

Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Interes.: Associacao Bras das Ind de Q Fina B e suas Esp ABIFINA - 

           “Amicus Curiae”

Advogados: Pedro Marcos Nunes Barbosa - RJ144889

Bernardo Guitton Brauer - RJ177473

Livia Barboza Maia - RJ182505

Interes.: Interfarma Associacao da Industria Farmaceutica de Pesquisa - 

           “Amicus Curiae”

Advogados: José Rollemberg Leite Neto - DF023656

Paulo Henrique de Paiva Santos - DF056343

Ronaldo Luiz Pires - SP140475

EMENTA

Recurso especial. Propriedade intelectual. Medicamentos. Patente 

mailbox. Sistema transitório. Acordo TRIPS. Prazo de vigência. Regra 

específi ca. 20 anos contados da data do depósito. INPI. Desrespeito ao 

prazo legal de análise. Consequências jurídicas. Ausência de previsão 

legal. Imposição dos ônus decorrentes da demora à sociedade. Ausência 

de razoabilidade. Violação da boa-fé e da segurança jurídica. Não 

ocorrência. Interpretação passível de gerar tratamento discriminatório 

a setores tecnológicos específi cos. Tratado internacional e lei interna. 

Paridade hierárquica. Precedente do STF.
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1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em 

22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017.

2- O propósito recursal é defi nir se o prazo de vigência da patente 

mailbox concedida ao recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados 

da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo 

transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes 

relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja 

tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do 

Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio).

4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo 

sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições 

fi nais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a 

partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente 

previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), 

circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência 

do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir 

da concessão).

5- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de 

invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está 

inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis 

ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua 

de remição legal específi ca, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi 

conferido tratamento especial pela mesma lei.

6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a 

eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar 

o prazo nela fi xado.

7- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio 

público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de 

genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços 

mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de 

saúde e difi culta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da 

segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária 
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por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso 

da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada 

fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, 

porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação 

existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que 

os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, 

não se afi gurando razoável impor pesados encargos à coletividade em 

benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente.

9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado 

internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que 

vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, 

daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo 

critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

10- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir 

o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento 

depositado, além de indenização por exploração indevida de seu 

objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir 

do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da 

expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente 

não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse 

lapso temporal.

11- Recurso especial não 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, negar provimento ao 

recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram 

com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva. Dr. Ricardo Dutra Nunes, pela parte recorrente: Alexion 

Pharmaceuticals, Inc. Dr. Cláudio Peret Dias, pela parte recorrida: Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa, pela 

parte interes.: Associacao Bras das Ind de Q Fina B e suas Esp ABIFINA. 
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Dr. José Rollemberg Leite Neto, pela parte interes.: Interfarma Associacao da 

Industria Farmaceutica de Pesquisa.

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

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 20.4.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Alexion Pharmaceuticals Inc., com fundamento, exclusivamente, na alínea “a” 

do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de patente, ajuizada pelo Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial em face do recorrente e outros, devido à concessão de patentes, pelo 

sistema mailbox, com prazos de vigência supostamente contrários à legislação de 

regência.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em face do 

recorrente, para “decretar a nulidade parcial da patente PI9507594-1, apenas 

no que se refere ao prazo de vigência das mesmas, para determinar a sua 

readequação para vinte anos contados a partir do respectivo depósito, nos termos 

do parágrafo único do art. 229 c/c o caput do art. 40 da LPI” (e-STJ fl . 2.157).

Acórdão: negou provimento ao agravo retido e, por maioria, deu parcial 

provimento à apelação interposta pelo recorrente, para afastar a condenação em 

honorários advocatícios.

Recurso especial: alega violação dos arts. 40, parágrafo único, e 229-B da Lei 

9.279/1996. Afi rma que, como consequência da não observância do prazo de 

que o recorrido dispunha para apreciação de seu pedido de patente, a proteção 

de seu invento foi temporalmente reduzida indevidamente, motivo pelo qual lhe 

deve ser concedido o prazo mínimo de dez anos contados a partir da concessão 

do registro. Argumenta que conferir prazos protetivos diferenciados em virtude 

exclusivamente do setor tecnológico em que inserido o produto é vedado 

pelas regras que regem o sistema de patentes, sobretudo quando interpretadas 

sistemática e teleologicamente.

Admissibilidade: o recurso foi inadmitido na origem, tendo sido interposto 

agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso especial.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): propósito recursal é defi nir 

se o prazo de vigência da patente mailbox concedida ao recorrente (PI9507594-

1) é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua 

concessão.

1. Resumo da controvérsia

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ajuizou a presente 

ação em 12/9/2013 pleiteando tutela jurisdicional que declarasse a nulidade, 

dentre outras, da patente PI9507594-1 – outorgada ao recorrente com prazo 

de vigência de 10 anos a partir da data concessão, conforme regra do art. 40, 

parágrafo único, da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) –, ao 

argumento de que o prazo correto de vigência de patentes mailbox é de 20 anos 

a contar da data do depósito, de acordo com as disposições dos arts. 229 e 40, 

caput, da LPI.

Afirmou a autarquia que o cômputo indevido da duração da dessas 

patentes, além de contrariar a lei de regência, tem como corolário o adiamento 

da entrada no mercado de medicamentos genéricos, em prejuízo da sociedade.

Alegou, ainda, a fl s. 331/2 (e-STJ), que a causa da concessão de prazo 

equivocado decorreu de falha no seu sistema de processamento de dados 

(Sistema Integrado da Propriedade Industrial – SINPI), o qual não estava 

programado para conferir tratamento diferenciado (como passou a exigir a LPI) 

às patentes de medicamentos depositadas entre 1/1/1995 e 14/5/1997.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, “para 

decretar a nulidade parcial da patente PI9507594-1, apenas no que se refere ao 

prazo de vigência das mesmas, para determinar a sua readequação para vinte 

anos contados a partir do respectivo depósito”.

O acórdão recorrido deu parcial provimento à irresignação do recorrente, 

tão somente para afastar sua condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

A tese defendida nas razões do especial, em síntese, é de que a empresa 

não pode ser prejudicada pela demora no exame de seu pedido de patente, fato 

atribuível, exclusivamente, ao INPI. Afi rma que, segundo estipulado no art. 

229-B da LPI, a autarquia deveria ter concluído a análise de seu requerimento 
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em 31/12/2004, o que não foi feito. Na impossibilidade de observância desse 

lapso temporal, o prazo de vigência da patente deve ser regido pela norma do 

art. 40, parágrafo único, da lei citada, que traduz o tempo mínimo de proteção 

garantido pela legislação brasileira.

2. Do Sistema Mailbox: breve explanação

Até a incorporação do Acordo TRIPS (Acordo sobre Asp ectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), em 1/1/1995, 

o ordenamento jurídico brasileiro não reconhecia como patenteáveis, dentre 

outros, produtos ou processos referentes às áreas agroquímica e farmacêutica. O 

art. 9º do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971) continha 

disposição expressa que impedia tal proteção.

Referido Acordo, parte integrante do tratado constitutivo da Organização 

Mundial do Comércio, estabeleceu, em seu art. 27.1, a proibição de se 

discriminarem áreas tecnológicas para fi ns de patente, o que obrigou os Estados 

membros a considerar patenteável qualquer invenção, de produto ou processo, 

em todos os setores tecnológicos, sem restrições.

Em razão desse compromisso assumido no plano internacional, o Brasil 

precisou adaptar sua legislação. Antes da vigência do novo diploma legal (que 

viria a ser a Lei 9.279/1996), implementou-se um mecanismo temporário que 

permitiu que os pedidos de patente para invenções antes não protegidas fossem 

ao menos depositados junto ao INPI, para garantir aos requerentes todos os 

efeitos daí decorrentes.

Tal sistema de transição objetivou não prejudicar os depositantes, que 

teriam, com o depósito, a delimitação de um marco temporal para avaliação 

do estado da técnica, conquanto o processamento do pedido não fosse ainda 

possível em razão da ausência de base legal para tanto. Esses requerimentos, 

em razão da natureza do sistema implementado, fi caram na “caixa de correio” 

(mailbox) do INPI, aguardando a entrada em vigor da nova legislação, para, 

então, serem processados e examinados.

Assim, consoante disposto no TRIPS (sobretudo no art. 70.8), começou-se 

a aceitar o depósito no INPI, de 1/1/1995 até 14/5/1997, de pedidos para essas 

chamadas patentes mailbox (relacionadas às áreas agroquímica e farmacêutica) 

cuja regulamentação específi ca, acrescida da parte administrativa/operacional 

a cargo da autarquia, foi estabelecida tão somente com a edição da Medida 

Provisória 2.006/99 (posteriormente convertida na Lei 10.196/2001, que 

modifi cou a LPI).
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3. Do prazo de vigência das patentes submetidas ao Sistema Mailbox.

O privilégio garantido pelas patentes de invenção, consoante previsto 

no art. 40, caput, da LPI, perdura pelo prazo de 20 anos contados da data do 

respectivo depósito. Esse lapso temporal, segundo a regra do parágrafo único 

do mesmo dispositivo, não pode – excetuadas as hipóteses de o INPI estar 

impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força 

maior – ser inferior a 10 anos da respectiva concessão.

Tratando-se, contudo, de patentes excepcionalmente depositadas pelo 

sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições fi nais e 

transitórias (art. 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando 

proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos contados do dia do depósito 

(conforme estipulado pelo citado art. 40, caput). Eis o teor dos dispositivos 

mencionados:

Art. 229. [...]

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos 

químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro 

de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta 

Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, 

assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo 

remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no 

caput do art. 40.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de 

modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a 

patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a 

contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de 

proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou 

por motivo de força maior.

Portanto, segundo a dicção legal, o privilégio conferido ao recorrente lhe 

garante proteção a partir da data da concessão pelo órgão competente até o 

limite de 20 anos contados do dia em que o pedido foi depositado.

Observe-se que a aplicação desse prazo decorre de remição expressa feita 

por norma que trata especifi camente de patentes mailbox (art. 229, parágrafo 

único), sendo unívoco o sentido da lei quanto ao ponto. O dispositivo sequer 

remete genericamente ao “teor do art. 40” ou “aos prazos do art. 40”, mas, 
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deliberadamente, ao “prazo previsto no caput do art. 40” (20 anos contados do 

depósito).

Vale dizer, o fato de o texto do art. 229, parágrafo único, da LPI dispor que 

referido prazo de vigência está somente limitado àquele previsto no caput do 

artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do prazo do respectivo parágrafo 

único (10 anos contados da concessão).

Este dispositivo legal (art. 40, parágrafo único, da LPI), ademais, não deve 

incidir sobre a presente hipótese fática por estar inserido em capítulo da lei 

que versa sobre regras gerais aplicáveis ao sistema ordinário de patentes, não 

podendo irradiar efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial 

pela mesma lei (sistema transitório mailbox).

Noutro vértice, argumenta o recorrente que não pode ser punido com a 

redução indevida da duração de seu privilégio patentário em razão da demora na 

análise de seu requerimento, fato imputável unicamente ao INPI.

Quanto ao ponto, convém lembrar que, segundo disposição do art. 229-B 

da Lei 9.279/1996, os pedidos de patentes mailbox deveriam ser decididos até 

o prazo fi nal de 31/12/2004, sendo certo que esse lapso não foi observado na 

hipótese (a patente em questão foi concedida somente em 10/8/2010 (e-STJ 

Fl.8)).

Todavia, sobreleva destacar, de um lado, que referida norma não contém 

previsão específi ca a indicar que o prazo de vigência deva ser majorado no 

caso de a decisão da autarquia não ser proferida de acordo com a regra por ela 

veiculada. Na realidade, não há na LPI quaisquer consequências previstas, seja 

para o INPI, seja para o requerente, para a hipótese de descumprimento daquele 

dispositivo.

Na medida em que o sistema mailbox foi submetido expressamente pela 

Lei 9.279/1996 a regras transitórias especiais que, por defi nição, excepcionam 

as normas gerais e, por isso, exigem interpretação restritiva, não se pode cogitar 

de reparar eventual dano causado pelo atraso no exame dos pedidos correlatos 

mediante ampliação do alcance de dispositivo que trata de hipótese distinta.

Destaque-se que a própria proteção ordinária conferida ao titular de 

patentes consiste em privilégio que excepciona a regra geral de nosso 

ordenamento jurídico, cujo objetivo visa assegurar a ampla concorrência e a livre 

iniciativa.
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Não se pode chancelar, outrossim, que o descumprimento de uma norma 

(art. 229-B da Lei 9.279/1996) possa conduzir à violação de outra (art. 229, 

parágrafo único). Mesmo que tenha havido (e ainda haja) uma signifi cativa 

demora no exame dos pedidos de patentes pela autarquia responsável, trata-

se de uma infeliz realidade que prejudica toda a sociedade, não se afi gurando 

razoável impor novamente a ela, sobretudo quando se cuida de medicamentos 

imprescindíveis e de alto custo, o ônus decorrente dessa inefi ciência operacional.

De outro lado, ao se proceder a uma interpretação teleológica da LPI, 

mormente no que se refere aos aspectos de proteção patentária, não se alcança 

conclusão diversa.

Isso porque o objetivo último de um sistema de patentes não é proteger, 

exclusivamente, a invenção, mas sim promover a atividade inventiva e o avanço 

tecnológico, com vistas a atender aos interesses da coletividade. O titular 

do invento, por óbvio, deve gozar de privilégio temporário, a fi m de obter 

remuneração condizente com os custos de seu trabalho e o sucesso de sua 

invenção, mas o fi m almejado é mais amplo: promover o desenvolvimento 

do País nos âmbitos científi co, tecnológico, econômico e social. A proteção 

à patente de invenção, com atribuição de privilégio a seu titular, constitui, 

portanto, um fi m imediato do sistema patentário, servindo de meio para alcance 

de uma fi nalidade mediata e maior.

É o que se extrai da norma do art. 5º, XXIX, da Constituição da República, 

segundo a qual a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Em razão desses objetivos traçados é que, uma vez transcorrido o prazo 

de exclusividade conferido ao titular da patente, o invento ingressa em domínio 

público, tornando-se, fi nalmente, passível de exploração por toda a coletividade.

Disso decorre, como bem salientado pelo acórdão recorrido, que “qualquer 

tentativa de extensão do prazo de vigência de patentes, e, por conseguinte, de 

sua entrada em domínio público, deve ser apreciada com cautela adicional, pois 

necessariamente importa em prejuízo para a sociedade” (e-STJ Fl. 2.284).

Não se pode olvidar que há múltiplos agentes econômicos envolvidos 

direta e indiretamente com o sistema de patentes, de modo que não apenas os 

interesses do autor da invenção necessitam de proteção, devendo-se atentar e 

sopesar, igualmente, os interesses do Estado e dos consumidores, bem como os 

interesses concorrenciais.
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Os efeitos negativos oriundos da extensão indevida do prazo de vigência 

das patentes, adiando a entrada em domínio público das invenções, são 

facilmente perceptíveis quando se trata de medicamentos de alto custo, como 

no particular, pois retardam o acesso ao mercado de genéricos, causando, como 

consequência, o prolongamento dos altos preços praticados e contribuindo 

para a oneração das políticas públicas de saúde, difi cultando o maior acesso da 

população a tratamentos imprescindíveis.

Na espécie, a patente detida pelo recorrente refere-se ao medicamento 

Soliris, usado no tratamento de enfermidade que afeta o sistema sanguíneo 

(denominada Hemoglobinúria Paroxística Noturna), doença genética rara que 

pode impor ao paciente a necessidade de transfusões de sangue periódicas.

Tal medicamento, segundo afirmado pela Associação Brasileira das 

Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA 

(amicus curiae), vem sendo adquirido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, para 

aplicação em alguns pacientes, pelo custo individual de mais de R$ 800.000,00 

ao ano. Atualmente, o preço máximo de sua venda para o Governo Federal foi 

estipulado pela ANVISA em R$ 17.554,79 (incluído ICMS de 20%) por cada 

embalagem, conforme se verifi ca no site da agência (https://bit.ly/2GP33Zt, 

acesso em 4/4/2018).

Conforme apontado no estudo conduzido por Renata Monteiro de Almeida 

e Alexandre Guimarães Vasconcellos, o Conselho Administrativo Brasileiro 

de Defesa Econômica - CADE chegou a resultados de que, no mercado 

farmacêutico brasileiro, os preços dos medicamentos sem patente caem em 

média 66%, de modo que, de fato, a extensão indevida de prazos de vigência, 

como na hipótese, impõe sensíveis custos a maior para seus adquirentes 

(Implicações da Indefi nição do Prazo de Vigência das Patentes “Mailbox” para a 

Saúde no Brasil: Um Estudo de Caso de uma patente de Combinação de Fármacos 

para o Tratamento de HIV/AIDS. Cadernos de Prospecção. Salvador, v. 9, n. 4, p. 

376-385, out./dez.2016).

Também em razão do interesse público subjacente é que não encontra 

respaldo a alegação recursal de que a revisão do prazo de vigência da patente 

estaria inviabilizada em razão da proteção da boa-fé e da segurança jurídica.

A concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente 

descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, 

não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus 

titulares.
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Não se desconhece o entendimento segundo o qual, “na avaliação da 

nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio 

da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da 

estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais 

à perpetuação do estado de direito” (RMS 25.219/PR, Sexta Turma, DJe 

14/03/2011).

Todavia, na espécie, as particularidades que caracterizam a presente 

demanda ensejam conclusão em sentido distinto.

De efeito, a questão jurídica posta a desate extrapola, como antes 

assinalado, a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, 

sendo certo que os efeitos do ato administrativo se irradiam por todo o tecido 

social, afetando diretamente o público consumidor e impondo restrições à esfera 

concorrencial, além de encarecer a execução de políticas públicas na área da 

saúde.

Desse modo, devidamente sopesados os interesses em confl ito, não se 

afi gura razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo 

dos interesses econômicos da empresa recorrente, sendo certo que eventual 

prejuízo causado ao titular da patente pela demora do INPI não autoriza que tal 

ônus seja transferido à sociedade.

As difi culdades operacionais da autarquia, que possui 225.115 pedidos 

de patente com processo de exame pendente (https://bit.ly/2Bceh3i, acesso 

em 4/4/2018), exige a implementação de políticas públicas sérias voltadas à 

aceleração dos processos de exame, passando pela integração a seus quadros de 

um número razoável de servidores com conhecimento técnico adequado, como 

vem sendo feito nos últimos anos.

No que concerne ao argumento de que entendimento no sentido ora 

exposto violaria o disposto no Acordo TRIPS, pois este veda tratamento 

discriminatório entre setores tecnológicos (art. 27.1), é necessário consignar 

que, cuidando-se de confl ito envolvendo tratado internacional e lei interna, o 

Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes 

atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser 

solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico. É o que 

se depreende do seguinte julgado:

[...]

Paridade normativa entre atos internacionais e normas infraconstitucionais de 

direito interno. - Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente 
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incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos 

mesmos planos de validade, de efi cácia e de autoridade em que se posicionam 

as leis ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito 

internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes. No 

sistema jurídico brasileiro, os atos internacionais não dispõem de primazia 

hierárquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedência dos 

tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de 

direito interno somente se justifi cará quando a situação de antinomia com o 

ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação 

alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando 

cabível, do critério da especialidade.

[...]

(ADI 1.480 MC, Tribunal Pleno, DJ 18/05/2001.)

Assim, considerando que a LPI é posterior ao Acordo TRIPS, não haveria, 

de acordo com esse entendimento – e dados os limites a serem observados no 

presente julgamento –, como simplesmente afastar a aplicação da letra da lei em 

razão do disposto no tratado, que lhe é antecedente.

Por fi m, importa consignar que a partir da data da publicação do pedido 

de patente (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) 

o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, 

do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização 

por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI. Dessa forma, 

apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente, 

no particular, não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante 

esse lapso temporal.

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.733.468-MG (2017/0322488-9)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Auto Viacao Norte Ltda

Advogado: Nivea Maria Pontes - MG054979

Recorrido: Joao Batista do Carmo Ribeiro

Advogado: Leticia Fernandes de Paula Queiroz - MG152425
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EMENTA

Direito Civil. Recurso especial. Ação de compensação por danos 

morais. Falha na prestação de serviço de transporte público municipal. 

Pessoa com deficiência usuária de cadeira de rodas motorizada. 

Falta de acessibilidade. Tratamento discriminatório pelos prepostos 

da concessionária. Embargos de declaração. Omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material. Ausência. Análise de direito local. 

Inviabialidade. Violação do direito ao transporte e mobilidade do 

usuário do serviço. Dano moral confi gurado. Valor fi xado pelo Tribunal 

de origem. Adequação. Honorários de sucumbência. Majoração.

1. Ação ajuizada em 02/12/2015. Recurso especial interposto em 

22/05/2017 e distribuído ao Gabinete em 23/01/2018.

2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação 

jurisdicional, consiste em avaliar a razoabilidade do quantum fi xado 

pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais ao 

recorrido, por ter sido negligenciado e discriminado enquanto pessoa 

com defi ciência física motora, na utilização de ônibus do transporte 

coletivo urbano.

3. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material no acórdão recorrido, não há se falar em violação do art. 

1.022 do CPC/2015.

4. É inviável a análise de direito local em sede de recurso especial, 

ante a aplicação analógica da Súmula 280/STF.

5. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Defi ciência – incorporada ao ordenamento pátrio com status de 

emenda constitucional – alçou a acessibilidade a princípio geral a ser 

observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de 

direito humano fundamental, sob a visão de que a defi ciência não se 

trata de um problema na pessoa a ser curado, mas de um problema na 

sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o 

pleno desempenho dos papeis sociais (o denominado “modelo social 

da defi ciência”).

6. Nessa linha, a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência - LBI) define a acessibilidade como 

“possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
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autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edifi cações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 

bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público 

ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa 

com defi ciência ou com mobilidade reduzida” (art. 3º, I). E mais, dispõe 

expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com 

defi ciência, que visa garantir ao indivíduo “viver de forma independente 

e exercer seus direitos de cidadania e de participação social” (art. 53).

7. A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância 

para a efetiva inclusão das pessoas com defi ciência, pois lhes propicia 

o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, 

interligando-as a locais de trabalho, lazer, saúde, dentre outros. Sem 

o serviço adequado e em igualdade de oportunidades com os demais 

indivíduos, as pessoas com defi ciência fi cam de fora dos espaços 

urbanos e interações sociais, o que agrava ainda mais a segregação que 

historicamente lhes é imposta.

8. Hipótese em que a recorrente, enquanto concessionária 

de serviço público e atora social, falhou bruscamente no seu dever 

de promoção da integração e inclusão da pessoa com defi ciência, 

indo na contramão do movimento social-jurídico que culminou na 

promulgação da Convenção e, no plano interno, na elaboração da LBI.

9. Consoante destacou o acórdão recorrido, houveram sucessivas 

falhas na prestação do serviço, a exemplo do não funcionamento 

do elevador de acesso aos ônibus e do tratamento discriminatório 

dispensado ao usuário pelos prepostos da concessionária. A renitência 

da recorrente em fornecer o serviço ao recorrido é de tal monta que se 

chegou à inusitada situação de o usuário “precisar se esconder e pedir 

a outra pessoa dar o sinal, pois o motorista do ônibus não pararia se o 

visse no ponto”.

10. Nesse cenário, o dano moral, entendido como lesão à esfera 

dos direitos da personalidade do indivíduo, sobressai de forma patente. 

As barreiras físicas e atitudinais impostas pela recorrente e seus 

prepostos repercutiram na esfera da subjetividade do autor-recorrido, 

restringindo, ainda, seu direito à mobilidade.

11. Não há se falar em redução do quantum compensatório, 

estimado pelo Tribunal de origem em R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
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mil reais), diante da gravidade da agressão à dignidade do recorrido 

enquanto ser humano.

12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração 

dos honorários advocatícios de sucumbência.

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, negar provimento ao 

recurso especial, com majoração dos honorários advocatícios, 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.

Brasília (DF), 19 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 25.6.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Auto Viacao Norte Ltda, com fundamento, exclusivamente, na alínea “a” do 

permissivo constitucional.

Ação: de compensação por danos morais, ajuizada por Joao Batista do 

Carmo Ribeiro, em face da recorrente. Na inicial, o autor narra que é pessoa 

com deficiência física motora, portador de distrofia muscular progressiva, 

apresentando locomoção instável. Afirma que faz uso de cadeira de rodas 

motorizada, mas a autonomia do aparelho é limitada, razão pela qual depende 

de transporte público para trafegar em distâncias maiores, serviço esse que, no 

bairro onde mora na cidade de Juiz de Fora/MG, é prestado pela ré. Aduz que, 

no entanto, vem sendo desrespeitado pelos prepostos da ré, que insistem em 

limitar o seu embarque nos coletivos, além de colocá-lo em situação de risco à 

sua integridade física.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por falta de prova das alegações da 

inicial.
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Acórdão: deu provimento à apelação interposta pelo recorrido para julgar 

procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento da quantia 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de compensação por danos 

morais, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 218):

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar de 

inovação recursal. Rejeitada. Transporte coletivo. Negativa de acesso a usuário 

deficiente físico. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Dano 

moral confi gurado. Quantum indenizatório. Sentença reformada. 1) Não há que se 

falar em inovação em sede recursal quando a matéria discutida foi apresentada 

pelo autor, ainda que de maneira sucinta, na petição inicial, sendo oportunizado 

ao réu o contraditório e a ampla defesa. 2) As empresas concessionárias de 

serviços públicos de transporte coletivo respondem objetivamente pelos danos 

que causarem aos seus passageiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da CR/1988. 

3) Confi gura-se responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço 

público de transporte coletivo a negativa de acesso, ao deficiente físico, aos 

ônibus da empresa, especialmente quando, de maneira reiterada, o veículo 

deixa de parar no ponto de embarque dos passageiros. 4) De acordo com a 

corrente majoritária contemporânea, a quantifi cação do dano moral se submete 

à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em 

critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade 

do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, 

a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, 

as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares 

adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 1.022 do CPC/2015, 927 e 944 do 

CC/2002, bem como da Lei municipal 10.410/2003 e do Decreto 11.342/2012, 

que a regulamentou. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que: 

(i) a recusa de embarque do recorrido por meio do elevador do ônibus se deu 

no período em que o mesmo se utilizava de muletas, traduzindo, portanto, ato 

lícito, na medida em que, consoante a Lei municipal 10.410/2003 e o Decreto 

11.342/2012, o acesso por meio do elevador é exclusivo para cadeirantes; (ii) as 

normas citadas visam a garantir a segurança do próprio usuário; (iii) o quantum 

compensatório é excessivo.

Admissibilidade: o TJ/MG negou seguimento ao recurso, o que deu azo à 

interposição de agravo em recurso especial, que fora provido para melhor exame 

da matéria em debate.

É o relatório.
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VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal, para 

além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em avaliar a razoabilidade 

do quantum fi xado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos 

morais ao recorrido, por ter sido negligenciado e discriminado enquanto pessoa 

com defi ciência física motora, na utilização de ônibus do transporte coletivo 

urbano.

I – Da violação do art. 1.022 do CPC/2015

O acórdão recorrido não padece dos vícios de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, porque, de forma clara e fundamentada, examinou 

todas as questões levadas à sua apreciação por meio do recurso de apelação e 

respectivas contrarrazões, tendo se manifestado expressamente sobre a recusa 

reiterada de prestação do serviço público ao recorrido, inclusive após este passar 

a usar cadeira de rodas.

Na verdade, a pretexto da ofensa ao art. 1.022 do CPC, a recorrente 

demonstra seu inconformismo com as conclusões adotadas no acórdão recorrido, 

com o intuito de fazer prevalecer o seu entendimento sobre a matéria, o que, 

conforme a pacífi ca jurisprudência deste órgão julgador, não autoriza a oposição 

de embargos de declaração (AgRg no REsp 1.500.251/DF, 3ª Turma, DJe de 

03/05/2016 e REsp 1.434.508/BA, 3ª Turma, DJe de 04/06/2014).

Cabe salientar, ademais, que também é pacífi co o entendimento do STJ 

no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados 

objetivando o prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada 

não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua oposição. A propósito, 

confi ram-se: AgRg no Ag 680.045/MG, 5ª Turma, DJ de 03.10.2005; EDcl no 

AgRg no REsp 647.747/RS, 4ª Turma, DJ de 09.05.2005; EDcl no MS 11.038/

DF, 1ª Seção, DJ de 12.02.2007.

Assim, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional.

II – Da inviabilidade de análise de direito local

A tese central sustentada pela recorrente nas razões do recurso especial 

é de que a recusa de embarque do recorrido por meio do elevador do ônibus 

se deu no período em que o mesmo se utilizava de muletas, circunstância que 
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evidenciaria a licitude do comportamento de seus prepostos, na medida em que, 

conforme a Lei municipal 10.410/2003 e o Decreto 11.342/2012, o acesso por 

meio do elevador é exclusivo para cadeirantes.

Ocorre que, a teor do disposto na Súmula 280/STF, aplicável 

analogicamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a análise 

de direito local em sede de recurso especial.

Deveras, a suposta violação de norma local não propicia a interposição 

de recurso especial ao STJ, a quem a Constituição Federal outorgou o papel 

de intérprete da Lei federal, apenas, consoante o disposto no art. 105, III, da 

CF/1988.

Dessa maneira, resta obstado o exame da alegada licitude da conduta dos 

prepostos da recorrente.

III – Da delimitação da controvérsia

De todo modo, convém salientar que, conforme soberanamente apurado pelo 

Tribunal de origem, a negativa de prestação do serviço público de transporte ao 

recorrido, por parte dos prepostos da ré-recorrente, não se limitou ao período 

em que o usuário fazia uso de muletas.

Com efeito, conforme se extrai do acórdão recorrido, as provas testemunhais 

colhidas nos autos testifi cam a ocorrência de sucessivas falhas na prestação do 

serviço, a exemplo do não funcionamento do elevador de acesso aos ônibus; 

da solicitação dos prepostos da concessionária para que o recorrido “pegasse o 

próximo” coletivo, sob a alegação de não funcionamento do elevador e de que a 

cadeira de rodas não cabia no veículo; da recusa dos motoristas de sequer parar o 

coletivo diante do sinal do recorrido.

A propósito, confi ra-se o seguinte trecho do aresto, com excertos dos 

depoimentos das testemunhas (e-STJ fl s. 223/224):

Examinando acuradamente todo o processado, constatou-se que a ré/apelada 

não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do NCPC, 

enquanto o autor/apelante demonstrou, satisfatoriamente, o defeito na prestação 

dos serviços de transporte fornecidos por aquela (ré).

Isso porque, em que pesem as declarações da empresa ré de que sempre 

atuou em consonância com as suas atribuições de concessionária de transporte 

público, as provas testemunhais colhidas em audiência corroboram no sentido da 

existência de sucessivas falhas nos serviços prestados. Confi ra-se:
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(...) que esclarece que o depoente é cadeirante e em 60% (sessenta por 

cento) das vezes utilizou o transporte coletivo da ré teve problemas; que as 

vezes o elevador não funciona; que o trocador pede para pegar o próximo 

coletivo, também sob a alegação de não funcionamento do elevador; que por 

algumas vezes o depoente foi deixado no ponto. (Testemunha Marcos Aurélio 

Correa – DE n. 55, pág. 2)

(...) que por diversas vezes já presenciou o autor ser deixado nos pontos 

de ônibus; que tal fato acontece com as linhas 601 e 602; que às vezes os 

motoristas falam que o elevador está estragado; que também alegam que 

a cadeira não cabe no ônibus; que tal fato não é verdade pois ela se adapta 

perfeitamente ao interior do coletivo. (Informante Nilza Carvalho Alves da Silva 

– DE n. 56, pág. 1)

(...) que por diversas vezes os responsáveis pelo coletivo se negavam a 

embarcar o autor; que a empresa alegava que o elevador somente poderia 

ser utilizado quando a pessoa estivesse com uma cadeira de rodas; (...) que 

mesmo após o autor ter adquirido a cadeira de rodas os representantes da ré 

não permitiam que o réu [sic] embarcasse com ela, alegando que ela era muito 

grande, sendo que um afi rmou que ela poderia até mesmo quebrar o elevador; 

(...) que já teve ocasiões do autor ter que fi car escondido e o depoente fazer o 

sinal para o coletivo parar, pois se o motorista o visse não parava o coletivo. 

(Testemunha Jocemir Gomes Carneiro – DE n. 57, pág. 02)

Não há dúvidas, portanto, que a empresa ré deixou de cumprir com as suas 

obrigações de concessionária, estando configurado o vício na prestação dos 

serviços de transporte público oferecidos, seja pela falha na manutenção dos 

seus veículos, com os elevadores de cadeiras de roda constantemente com 

defeito, seja pela desídia de seus prepostos em não parar o veículo para o autor/

apelante, chegando à inusitada situação de, como narrado, o requerente precisar 

se esconder e pedir a outra pessoa dar o sinal, pois o motorista do ônibus não 

pararia se o visse no ponto.

Dessa maneira, observa-se que a narrativa fática do autor encontra respaldo 

probatório coerente, sendo que a ré não se desincumbiu, minimamente, de 

apresentar elementos que desconstituam o direito do autor, limitando-se a meras 

alegações e depoimentos genéricos.

Destarte, tem-se confi gurado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta 

da concessionária, e, por conseguinte, o dever de indenizar, cabendo tão somente 

a análise da ocorrência ou não dos danos morais alegados pelo autor/apelante. 

(grifos nossos)

Assim delimitado o cenário fático-probatório dos autos, observada, 

ainda, a inviabilidade de análise das normas locais invocadas pela recorrente, é 

inequívoca a má-prestação do serviço público de transporte ao recorrido, tendo 
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por causa determinante o fato de ser ele usuário de cadeira de rodas, do tipo 

motorizada.

A confi guração do dano moral também é incontroversa – notadamente 

diante da falta de insurgência específica nas razões do recurso especial – 

cabendo perquirir, então, se, pelas circunstâncias narradas, é razoável o quantum 

compensatório fi xado pelo Tribunal de origem, no patamar de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais).

IV – Da pessoa com defi ciência no ordenamento jurídico brasileiro

A Constituição de 1988, apesar do seu caráter progressista e social – 

abraçando algumas situações de vulnerabilidade, como as da infância, 

adolescência e envelhecimento, conferindo-lhes proteção especial e, ainda, 

alçando o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República – não deu maior atenção à questão da deficiência humana. Os 

dispositivos voltados às pessoas com defi ciência “procuram dar-lhes proteção 

no trabalho e tem feição assistencialista, voltada à habilitação e reabilitação para 

fi ns de sua integração à vida comunitária” (Heloisa Helena BARBOZA e Vitor 

de Azevedo ALMEIDA JUNIOR. Reconhecimento e inclusão das pessoas com 

defi ciência. Revista Brasileira de Direito Civil, vol. 13, p. 17-37, jul./set. 2017).

Contudo, a incorporação da Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Defi ciência à ordem constitucional brasileira jogou novas luzes 

sobre a questão, ao colocá-la no patamar dos direitos humanos e ao transformar 

o paradigma com o qual a questão deve ser tratada, passando-se a adotar o 

denominado “modelo social de defi ciência”. No plano infraconstitucional, essa nova 

visão foi refl etida na Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Defi ciência – LBI, também denominada de Estatuto da Pessoa 

com Defi ciência – EPD.

Essa revolução no tratamento da matéria é bem explicada em distinta obra 

coletiva sob a coordenação de Flávia Piva Almeida LEITE, Lauro Luiz Gomes 

RIBEIRO e Waldir Macieira da COSTA FILHO, a quem peço licença para 

transcrever um trecho do trabalho:

A mudança de paradigma do modelo médico para o modelo social de direitos 

humanos conquistada no tratado e corroborada pela LBI avança por considerar a 

defi ciência não apenas por critérios meramente técnicos e funcionais, agregando 

ao conceito aspectos que levam em consideração o meio onde está inserida a 

pessoa.
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O novo paradigma da defi ciência baseado nos direitos humanos é o da visão 

ou modelo social, segundo o qual o ambiente tem infl uência direta na liberdade da 

pessoa com limitação funcional, que poderá ter sua situação agravada por conta do 

seu entorno, e não em razão de suas características de per si.

No lugar da exigência de normalidades biomédicas, sob a ótica dos direitos 

humanos, passa a prevalecer a abordagem biopsicossocial, a partir da visão de 

que pessoas com defi ciência são, antes de mais nada, seres humanos, e como tais, 

o exercício de seus direitos depende não apenas de sua limitação funcional mas 

do meio onde estão inseridas.

O novo parâmetro considera a limitação funcional do indivíduo um fato que, com 

recursos de acessibilidade e apoios, não se impõe como obstáculo ao exercício de seus 

direitos. A sociedade é corresponsável pela inclusão das pessoas com defi ciência.

O modelo social da defi ciência com fundamento nos direitos humanos propõe 

uma conceituação mais justa e adequada sobre as pessoas com deficiência, 

reconhecendo-as como titulares de direitos e dignidade humana inerentes, exigindo 

um papel ativo do Estado, da sociedade e das próprias pessoas com defi ciência (Laís 

de Figueirêdo LOPES. Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São 

Paulo: Saraiva, 2016, p. 43) (grifos nossos).

De fato, na perspectiva anterior, a deficiência era enfrentada como 

condição patológica, de natureza individual. Entendia-se que as pessoas, então 

denominadas “portadoras de defi ciência”, deveriam ser tratadas por meio de 

intervenções médicas e “reparadas” para se tornarem “normais”, “na medida do 

possível”. No campo jurídico-social, assumia-se que essas pessoas deviam ser 

alvo de proteção e tutela jurídica com o objetivo de integrá-las, o “tanto quanto 

possível”, à vida comunitária. Por isso, foram previstos alguns direitos individuais 

e sociais – a exemplo da reserva de vagas em cargos e empregos públicos, 

requisitos e critérios distintos para a concessão de aposentadoria, garantia de 

atendimento educacional especializado, dentre outros –, mas sempre com feição 

assistencial e de integração, conforme destaca Heloisa Helena BARBOZA e 

Vitor de Azevedo ALMEIDA JUNIOR.

E prosseguem os eminentes estudiosos, citando José Francisco CHICON 

e Jane Alves SOARES: “sob essa ótica, era necessário criar condições de vida para 

que a pessoa com defi ciência se adequasse às condições normais da sociedade em que 

vivia. Pensada inicialmente para as pessoas com defi ciência intelectual ou mental, a 

ideia se expandiu para todas as pessoas com ‘necessidades especiais’, consagrando-se 

assim o princípio da normalização, o qual tornaria ‘acessíveis às pessoas socialmente 

desvalorizadas condições e modelos de vida análogos aos que são disponíveis de um 

modo geral ao conjunto de pessoas de um dado meio ou sociedade’” (op. cit.).
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Não obstante sua inegável importância, a preocupação com a assistência 

e a integração das pessoas com defi ciência ao seio comunitário não se mostrou 

sufi ciente para lhes garantir o pleno desenvolvimento individual e o exercício 

dos direitos sociais e liberdades individuais. Apesar de seus “propósitos bem-

intencionados, verifi ca-se que a integração dependia da capacidade de adaptar-se 

ao meio, de superar as barreiras físicas, programáticas e atitudinais presentes na 

sociedade que permanecia inerte” (op. cit.).

Nesse contexto, o novo modelo inaugurado juridicamente pela Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência trouxe à lume 

o princípio da inclusão em lugar da integração, que se distingue “por chamar a 

sociedade à ação, isto é, por exigir que a sociedade se adapte para acolher as pessoas com 

defi ciência” (op. cit.). Deveras, sob esse novo paradigma, é a sociedade que deve 

se modifi car para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, as pessoas com 

defi ciência, para atender às necessidades de todos os seus membros.

Heloisa Helena BARBOZA e Vitor de Azevedo ALMEIDA JUNIOR 

trazem ainda importante destaque no sentido de que a defi ciência não deve 

ser tratada como uma questão de minorias, citando estudo elaborado pela 

Organização Mundial de Saúde no ano de 2010: “de acordo com o relatório 

mundial sobre defi ciência, 15% da população mundial, cerca de um bilhão de pessoas, 

tem algum tipo de defi ciência. Em 2010, no Brasil cerca de 24% da população, algo 

em torno de 46 milhões de pessoas, se enquadravam nessa categoria”. E transcrevem 

o seguinte trecho do relatório elaborado pela OMS, que fi ca para nós como uma 

oportuna refl exão:

A deficiência é parte da condição humana – quase todos nós estaremos 

temporária ou permanentemente incapacitados em algum momento da vida, e 

aqueles que alcançarem uma idade mais avançada experimentarão crescentes 

difi culdades em sua funcionalidade (...).

V – Da acessibilidade como princípio e direito humano fundamental

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência 

alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, 

atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sempre 

alinhado à visão de que a defi ciência não se trata de um problema na pessoa a 

ser curado, mas de um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam 

ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papéis sociais.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 441-630, Julho/Setembro 2018 627

Nessa linha, a Lei 13.146/2015 defi ne a acessibilidade como “possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edifi cações, transportes, informação e comunicação, inclusive 

seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com defi ciência ou com mobilidade reduzida” (art. 3º, I). E mais, dispõe 

expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com defi ciência, 

que visa garantir ao indivíduo “viver de forma independente e exercer seus direitos 

de cidadania e de participação social” (art. 53).

Como princípio, a acessibilidade estabelece que as concepções de todos 

os espaços, ambientes, produtos e serviços devam permitir que os cidadãos 

com defi ciência possam ser seus usuários legítimos e dignos. Na maior medida 

possível, aqueles devem ser formatados segundo um “desenho universal”, que 

permita a utilização por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

projeto específi co, sem prejuízo das ajudas técnicas para grupos específi cos de 

pessoas com defi ciência, quando necessárias.

De outro turno, como direito, a acessibilidade propicia a efetiva inclusão 

das pessoas com defi ciência no meio social, servindo como garantia para o 

exercício de outros direitos, como a locomoção, saúde, educação, trabalho, 

esporte e lazer, etc.

VI – Da acessibilidade no transporte coletivo

Um dos mais profícuos campos de atuação do princípio da acessibilidade 

é no serviço de transporte coletivo de passageiros, do que trata o debate travado 

no presente processo.

Mesmo antes da promulgação da Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Constituição Federal de 1988 

previa a garantia de acesso adequado das pessoas “portadoras de defi ciência” a 

logradouros e edifícios de uso público e a veículos de transporte coletivo (arts. 

227, § 2º, e 244), remetendo à legislação ordinária a especifi cação da adaptação 

respectiva.

No âmbito infraconstitucional, coube primeiramente à Lei 10.098/2000 

estabelecer as normas gerais e os critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade; todavia, no que tange ao transporte coletivo, a referida lei limitou-

se a remeter a regulamentação dos veículos às normas técnicas (art. 16). Outro 

normativo do mesmo período, qual seja, a Lei 10.048/2000, fi xou o prazo de 180 
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dias (depois prorrogado para 120 meses pelo Decreto n. 5.296/2004) para que 

os proprietários de veículos de transporte coletivo promovessem as adaptações 

necessárias “ao acesso facilitado das pessoas portadoras de defi ciência”.

Aprofundando a disciplina da matéria, já sob a nova visão inaugurada pela 

Convenção, a LBI prevê expressamente que o transporte e a mobilidade são 

direitos da pessoa com defi ciência, que devem ser assegurados em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, com a eliminação de todos os obstáculos 

e barreiras ao seu acesso (art. 46 da Lei 13.146/2015).

Com efeito, a acessibilidade no transporte é de nodal importância para a 

concreta inclusão da pessoa com defi ciência na vida social. Como destacado na 

obra de Luiz Alberto David ARAUJO, “é na escassez de coletivos adaptados que 

se encontra a maior penalidade que se poderia impor a essas pessoas: a segregação, o 

isolamento social, de tal ordem que nega-se-lhes o direito de ir e vir e também o de 

chegar” (apud Luiz Cláudio Carvalho de Almeida. Comentários ao Estatuto da 

Pessoa com Defi ciência. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 224-225).

O transporte coletivo, de fato, principalmente nos centros urbanos, é 

elemento-chave para o pleno desempenho da cidadania e direitos individuais, 

propiciando aos cidadãos a interligação com locais de trabalho, lazer, saúde, 

comércio, dentre outros. Sem o serviço adequado, as pessoas com defi ciência 

fi cam de fora dos espaços urbanos e interações sociais, o que aumenta ainda 

mais a segregação que historicamente lhes é imposta.

VII – Da violação ao direito de transporte e mobilidade na hipótese dos autos. 

Confi guração do dano moral e quantum compensatório.

Voltando os olhos novamente à hipótese dos autos, é certo que, conforme 

se afi rmou anteriormente, a recorrente não prestou o serviço de transporte ao 

recorrido de maneira adequada, em razão de ser pessoa com defi ciência usuária 

de cadeira de rodas motorizada. Seja pelo mau funcionamento técnico do 

elevador de embarque ao ônibus ou pelo comportamento dos seus prepostos, 

resta incontroverso nos autos que o recorrido, em diversas ocasiões, ficou 

alijado do serviço, o que inequivocamente viola o seu direito ao transporte e à 

mobilidade.

A renitência da recorrente em fornecer o serviço ao recorrido é de tal 

monta que se chegou à inusitada situação de o usuário “precisar se esconder e 

pedir a outra pessoa dar o sinal, pois o motorista do ônibus não pararia se o visse 

no ponto”, conforme destacou o acórdão recorrido (e-STJ fl . 224).
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Esse cenário fático indica que a recorrente, enquanto concessionária de 

serviço público e atora social, falhou rudemente no seu dever de promoção 

da integração e inclusão da pessoa com defi ciência, indo na contramão do 

movimento social-jurídico que culminou na promulgação da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência e, no plano interno, 

na elaboração da LBI.

Além disso, vê-se que a concessionária violou, reiteradamente, os mais 

comezinhos princípios que norteiam a prestação do serviço público, deixando 

em algumas ocasiões de fornecer o transporte, em franca ofensa aos princípios 

da isonomia e generalidade, e, nas hipóteses em que o fez, atuando de forma 

discriminatória e descortês na pessoa de seus prepostos, colocando ainda em 

risco a segurança do usuário, consoante se infere dos depoimentos constantes 

dos autos.

Nesse contexto, o dano moral, entendido como lesão à esfera dos direitos 

da personalidade do indivíduo, sobressai de forma patente.

Deveras, como assinala Carlos BITTAR, “qualifi cam-se como morais os danos 

em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos 

mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), 

ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da 

consideração social)” (apud Yussef Said CAHALI. Dano moral. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 22).

No particular, observa-se que as barreiras físicas e atitudinais impostas pela 

recorrente e seus prepostos repercutiram na esfera da subjetividade do recorrido.

Por um lado, difi cultaram a sua plena participação social, ao restringir sua 

acessibilidade ao transporte e, consequentemente, sua liberdade de locomoção 

para o desempenho das atividades comuns a todos os cidadãos. Inclusive, convém 

assinalar que a própria LBI considera discriminação em razão da defi ciência 

“toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha 

o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com defi ciência, 

incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistivas” (art. 4º, § 1º, da Lei 13.146/2015 – grifou-se).

De outro turno, é certo que essa situação refl etiu na autoestima do recorrido 

e na visão de si mesmo enquanto ente ético e social que participa da vida em 

comunidade. O tratamento discriminatório que lhe foi destinado é fato que, sem 
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sombra de dúvida, vem a agravar o estigma e sentimento de invisibilidade que, 

infelizmente, dado nosso histórico cultural, é comum à pessoa com defi ciência.

Como bem pontuam os autores já referidos no presente voto, Heloisa 

Helena BARBOZA e Vitor de Azevedo ALMEIDA JUNIOR, com citação 

do fi lósofo Charles Taylor, o reconhecimento pelo outro é uma necessidade humana 

vital. Dessa maneira, “a negação do reconhecimento não corresponde somente a uma 

demonstração de desrespeito, pois ela tem uma consequência grave que é a de diminuir 

a capacidade que a pessoa, ou grupo de pessoas, que é objeto dessa negação, tem de 

construir sua autoestima” (op. cit.).

Oportuna ainda é a reprodução do excerto da obra de Charles Taylor (“Th e 

Politics of Recognition”) trazidas pelos ilustres autores:

(...) as presumíveis ligações entre o reconhecimento e identidade, designando 

este último termo algo como o entendimento que as pessoas tem de quem são, de 

suas características defi nidoras fundamentais como um ser humano. A tese é que 

nossa identidade é parcialmente defi nida pelo reconhecimento ou sua ausência, 

frequentemente pelo falso reconhecimento (misrecognition) dos outros, e assim 

a pessoa pode sofrer dano real, deturpação (distortion) efetiva, se as pessoas ou 

a sociedade que os circunda lhe refl ete uma imagem limitada, humilhante ou 

desprezível deles próprios. O não reconhecimento ou o falso reconhecimento 

pode infl igir dano, pode ser uma forma de opressão, encarcerando alguém num 

falso, distorcido e reduzido modo de ser.

Dessa maneira, observado que o recorrido sofreu, de fato, grave agressão 

à sua dignidade enquanto ser humano, não merece qualquer reparo o acórdão 

recorrido, inclusive no que tange ao valor da compensação por danos morais, 

que foram estimados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Na verdade, a gravidade do tratamento humilhante dispensado 

corriqueiramente ao recorrido pelos prepostos da recorrente, conforme constou 

no acórdão recorrido, aliada à falta do serviço público minimamente adequado, 

conduziria este julgamento à majoração da indenização fi xada pelo Tribunal a 

quo, o que não se faz em razão da falta de pedido da vítima nesse sentido.

Forte nessas razões, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho 

adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição 

deste recurso, majoro os honorários fi xados anteriormente no acórdão recorrido 

em 15% para 20% do valor atualizado da condenação.




