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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.537.498-AP 

(2015/0139141-7)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Agravante: Betral Bento Construções e Comércio Ltda

Advogados: Walter Jose Faiad de Moura e outro(s) - DF017390

Eduardo dos Santos Tavares - DF027421

Sabrina Cardoso Bernardo - DF034199

Otávio Madeira Sales Lima - DF053884

Agravado: Banco do Brasil S/A

Advogados: Joao Carlos de Castro Silva - DF012939

Elinaldo Luz Santana - PA014084

Laudenir da Costa Landim e outro(s) - PA017188A

EMENTA

Agravo interno no recurso especial. Execução de título 

extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Matérias já arguidas em 

sede de embargos à execução intempestivos. Decisão monocrática que 

negou provimento ao reclamo.

Insurgência do executado.

1. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pois o 

Tribunal de origem, nos exatos termos determinados por esta Corte 

Superior no âmbito do AREsp 278.386/AP sanou o vício de omissão 

apontado, tendo analisado adequadamente a controvérsia acerca da 

tempestividade da apelação.

2. A reforma do aresto no tocante à alegada intempestividade 

da apelação, a fi m de modifi car a conclusão da origem, demandaria, 

necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos 

autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. Os embargos do devedor foram extintos em razão de sua 

intempestividade e sobre isso não houve recurso por parte da 

executada, estando as matérias arguidas naquela impugnação que, 

em grande parte, coincidem com as aduzidas nessa exceção de pré-
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executividade sob o manto da coisa julgada, não podendo ser reeditadas 

as mesmas questões lá aduzidas agora no âmbito de objeção de pré-

executividade, notadamente por não consistirem matérias de ordem 

pública, porquanto atinentes ao direito disponível e demandarem 

ampla dilação probatória.

3.1 No caso, o Tribunal de origem consignou, de acordo com 

os precedentes do STJ, a ocorrência de preclusão quanto ao tema 

referente ao excesso de execução, uma vez que a matéria encontra-se 

coberta pela deliberação que considerou intempestivos os embargos 

do devedor. A jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de que as 

questões decididas defi nitivamente não podem ser renovadas, em 

razão da preclusão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

o voto-vista do Ministro Luis Felipe Salomão acompanhando o relator com 

acréscimo de fundamentação, por unanimidade, negar provimento ao agravo 

interno, nos termos do voto do relator.

Os Srs. Ministros Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 

5ª Região), Luis Felipe Salomão (voto-vista), Maria Isabel Gallotti e Antonio 

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

Brasília (DF), 12 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 1º.8.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de agravo interno interposto por 

Betral Bento Construções e Comércio Ltda em face da decisão monocrática de fl s. 

1.174-1.186, da lavra deste signatário que, com amparo no art. 932 do NCPC 

c/c a súmula 568/STJ, negou provimento ao recurso especial.
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O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” 

da Constituição Federal, desafi ava acórdão proferido em apelação cível pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que deu provimento ao reclamo 

do Banco do Brasil S/A para reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-

executividade.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Processual Civil. Execução de titulo extrajudicial. Objeção, de pré-executividade 

validade de cláusulas contratuais. Matéria de ordem pública. Laudo pericial. Reexame 

contábil. Dilação probatória. Honorários advocatício. 1) Consoante o entendimento 

dos Tribunais Superiores, a exceção de pré-executividade somente é cabível 

quando atendidos cumulativamente dois requisitos: versar sobre matéria de 

ordem pública e dispensar qualquer dilação probatória. 2) A validade de cláusulas 

contratuais deve ser questionada por meto de ação de revisão de contrato ou 

de embargos à execução, por tratar-se de direito disponível das partes. 3) A 

necessidade de elaboração de laudo pericial e exame mais aprofundado 

inviabiliza sua discussão por meio de exceção de pré-executividade. 4) Descabe 

condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade 

rejeitada. 5) Recurso a que se dá parcial provimento.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes (exequente e 

executada), foram rejeitados pelos acórdãos de fl s. 619-624 e 642-647.

Seguiram recursos especiais interpostos por ambas as partes. No reclamo 

da financeira aduziu violação ao artigo 20 do CPC/73, porquanto o ônus 

sucumbencial deveria ser aplicado à parte adversa no patamar de R$ 50.000,00.

Nas razões do recurso especial da executada/excipiente Betral Bento alegou 

violação aos artigos 535, 471, 473 do CPC, 2º da Lei n. 9.800/99. Sustentou, 

em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional ante a não manifestação da 

Corte a quo acerca da comprovação de pagamento da dívida, bem como da 

manutenção da obscuridade relativa à tempestividade do recurso de apelação 

da casa bancária; b) o recurso de apelação da casa bancária não deveria sequer 

ter sido conhecido, haja vista ter sido interposto via fax e de a serventia judicial 

ter informado expressamente inexistir aparelho de fac-símile; b) a Lei n. 9.800 

não contemplou a cópia reprográfi ca como meio que permitisse a entrega 

dos documentos originais em substituição no prazo de 5 dias; c) considera-

se inexistente recurso interposto mediante fotocópia sem assinatura original 

do procurador; d) os requisitos materiais de aforamento da objeção de pré-

executividade foram cumpridos, uma vez que se tratavam de matéria de 

ordem pública; e) o pagamento da dívida é causa impeditiva da instauração e 
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prosseguimento do feito executivo, mormente quando os cálculos da contadoria 

judicial demonstram que o valor corrigido do bem arrematado é bem superior 

aos valores corrigidos dos empréstimos das duas cédulas comerciais, havendo, 

portanto, saldo credor em favor da Betral Bento.

Os recursos foram inadmitidos na origem, o da casa bancária em razão de 

intempestividade, (protocolo anterior à publicação do acórdão dos embargos de 

declaração sem posterior ratifi cação) e o dos executados face o óbice da súmula 

7/STJ e ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial.

Seguiram agravos visando destrancar aquelas insurgências nos quais as 

partes refutaram a aplicação dos óbices apontados, autuado sob o n. AREsp 

278.386/AP perante esta Corte Superior, no bojo do qual foi acolhida a 

preliminar de negativa de prestação jurisdicional e determinado o retorno dos 

autos ao Tribunal a quo para a elaboração de novo julgado no qual sanadas as 

omissões apontadas, fi cando prejudicadas as demais teses arguidas no apelo 

extremo, bem ainda o recurso especial manejado pela fi nanceira.

Retornaram os autos ao Tribunal a quo que rejeitou os aclaratórios nos 

termos da seguinte ementa:

Processual Civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Obscuridade. Omissão. 

Função integrativa. 1) Os embargos de declaração destinam-se a requerer ao órgão 

judicial, prolator da decisão embargada, que afaste obscuridade, supra omissão 

ou elimine contradição existente no julgado, e, por terem força integrativa, não 

se prestam a revolvimento de matéria probatória ou a requerer do órgão jugador 

expressa manifestação quanto a todos os argumentos levantados nas teses 

defendidas pelos litigantes no processo. 2) Embargos de declaração rejeitados.

Interposto novo recurso especial pela excipiente (fl s. 996-1.065), em cujas 

razões alegou, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 2º da Lei n. 

9.800/99 e 471 e 473 do CPC/73.

Sustentou, em síntese: a) a necessidade de revaloração das provas, pois “se 

as certidões expedidas tanto pela serventia judicial quanto pela Diretoria do Foro 

afi rmaram de modo peremptório, não existir aparelho de fax na vara e não ter 

recebido por fax qualquer recurso para o processo, resta evidente que não há que 

ser aplicada a hipótese contida no artigo 2º da Lei n. 9.800/99” (fl s. 1.006); b) 

a petição foi juntada por fotocópia e tal meio eletrônico não se equipara ao fac-

símile para admitir o elastecimento do prazo recursal; c) não se afi gura possível 

conhecer de recurso apenas apresentado por cópia reprográfi ca sem autenticação 

ou assinatura original do advogado; d) a alegação de pagamento dos títulos 
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levados à execução é tese, em princípio, possível de ser arguida por exceção de 

pré-executividade, sempre que a comprovação se evidenciar mediante prova pré-

constituída; e) o pagamento constitui matéria de ordem pública do mesmo modo 

como são o exame da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos; f ) o Tribunal 

a quo “deixou de apreciar a prova judicialmente determinada consubstanciada 

nos cálculos da contadoria judicial que afi rmam a ocorrência do pagamento e 

atestam a existência de crédito em favor da empresa Betral” (fl s. 1.017); g) não 

atendeu a Corte local o comando proferido na deliberação tomada no AREsp 

278.386/AP, fi cando autorizado ao STJ promover a valoração jurídica acerca da 

irregularidade formal do recurso de apelação, haja vista que o e-mail e a cópia 

protocolada diretamente na serventia do juízo não se prestam para reclamar a 

aplicação do art. 2º da Lei n. 9.800/99; h) afasta-se a aplicação da súmula 7/

STJ, porquanto há nos autos prova de crédito em favor da Betral, certifi cada 

por serventuários com fé pública e amparado em laudo pericial contábil nunca 

impugnado pelo banco; i) violação à coisa julgada, pois o acórdão tratou das 

hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade e não dos requisitos 

inerentes à recorribilidade que podem ser verifi cadas a qualquer tempo e grau 

de jurisdição; j) ao afi rmar em julgado preliminar que as questões tratadas no 

bojo da via judicial eleita eram de ordem pública, sendo plenamente cabível o 

manejo da objeção, com o retorno cautelar dos autos ao contador, deliberação 

essa que não desafi ou recurso, a Corte local violou a coisa julgada e causou 

instabilidade à jurisdição ao compreender a posteriori pelo não cabimento da 

exceção de pré-executividade, porquanto “se a determinação era para que fosse 

apurado por quem tem conhecimento técnico, quem era devedor de quem, e por 

inúmeras vezes foi certifi cado que o saldo credor é em favor da Betral, acatando 

determinação judicial, não haveria possibilidade de o Tribunal superar a coisa 

julgada, consistente em sua determinação de apuração” (fl . 1.049)

Admitido o reclamo na origem, ascenderam os autos a esta Corte Superior.

Em deliberação monocrática (fls. 1.174-1.186) este signatário negou 

provimento ao recurso especial ante os seguintes fundamentos:

i) inviável o acolhimento da pretensão recursal formulada pela ora 

insurgente quanto à alegada intempestividade da apelação manejada pela casa 

bancária, pois a alteração do entendimento adotado pela Corte de origem - que 

concluiu pela tempestividade do recurso de apelação interposto - demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, 

providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado 

n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior;
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ii) ainda que assim não fosse, é incontroverso dos autos a circunstância 

segundo a qual a sentença foi proferida em 03.02.2012 e devidamente publicada 

em 09.02.2012, iniciando-se o prazo recursal em 10.02.2012 com término em 

24.02.2012 e consoante certifi cado pela Secretaria da Vara, a casa bancária 

interpôs tempestivamente a apelação em 24.02.2012 e os originais foram recebidos 

no juízo em 29.02.2012, portanto, no prazo de cinco dias contínuos ao término 

do prazo recursal;

iii) inviável cogitar na alegada inadequação do procedimento utilizado na 

origem, acerca da tempestividade da apelação, porquanto factível que o reclamo 

tenha sido protocolizado, como afi rma a fi nanceira, no protocolo do Fórum, não 

sendo possível presumir eventual impropriedade no proceder dos serventuários, 

tampouco conferir às certidões exaradas pelo Chefe da Secretaria da 6ª Vara 

Cível e de Fazenda Pública e do Juiz de Direito Diretor do Fórum em exercício 

maior amplitude do que o que efetivamente atestam, porquanto o protocolo 

judicial constitui setor/departamento diverso daqueles já referidos;

iv) relativamente à questão de mérito, atinente à ocorrência de coisa 

julgada e inviabilidade de o Tribunal a quo conceber como incabível a exceção 

de pré-executividade após ter determinado a realização de perícia contábil, 

a única conclusão possível é de que a determinação de elaboração de novos 

cálculos após o trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao apelo 

da fi nanceira e extinguiu os embargos à execução foi para que prosseguisse a 

execução pelo saldo devedor apurado, não tendo o condão de salvaguardar a 

eventual revisão de cláusulas contratuais operada na sentença dos embargos à 

execução, ou ainda, de fazer prevalecer a deliberação interlocutória de fl s. 322-

323, visto que constituiu mera diligência subsidiadora de informações para o 

correto julgamento da apelação da fi nanceira em sede dos embargos à execução 

da Betral Bento;

v) a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem 

pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as 

condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, porém 

ainda que de ordem pública, as questões apreciadas em exceção de pré-

executividade não podem ser renovadas por ocasião dos embargos à execução, 

em razão da preclusão;

vi) não incidem à hipótese as disposições consumeristas, tampouco fi gura 

a empresa Betral Bento como hipossufi ciente, uma vez que a verba executada 

decorre de cédula de crédito comercial no qual obtido mútuo pela empresa para 
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o suprimento de capital de giro no ramo da construção civil, terraplanagem, 

serviço de transporte de cargas e coletivo.

vii) além de o meio de que se utiliza a parte executada para a defesa de sua 

pretensão revisional não ser o adequado, inocorrente na hipótese a violação à 

coisa julgada acerca da alegada determinação de elaboração prévia de cálculos 

contábeis pelo Tribunal a quo, antes do prosseguimento da execução pois, a 

ordem foi apenas para subsidiar o adequado julgamento da questão, bem ainda 

para que o prosseguimento da execução se desse pelo saldo defi nitivamente 

apurado, com a extirpação de quaisquer dúvidas acerca da questão.

Irresignada, a Betral Bento interpõe agravo interno (fl s. 1.190-1.208), no 

qual aduz:

a) persistir a defi ciência na fundamentação do acórdão recorrido quanto ao 

descumprimento do julgado exarado no bojo do AREsp 278.386/AP, porquanto 

o Tribunal a quo “ao invés de apontar precisamente qual o documento dos autos 

é apto a demonstrar que a apelação foi protocolada por fax, copia ou similar na 

data correta (dentro do prazo recursal), limitou-se a afi rmar que há possibilidade 

de a apelação ter sido protocolada em outro terminal fax do fórum e que a ora 

Agravante deveria ter comprovado a intempestividade do recurso!”;

b) a inaplicabilidade do óbice da súmula 7/STJ pois todos os fatos 

relevantes para a resolução da controvérsia de direito estão devidamente 

consignados nos acórdãos recorridos e transcritos na própria decisão agravada, 

uma vez que “ofende os artigos 1º e 2º da Lei 9.800/99 o acórdão que reconhece 

a tempestividade de recurso apresentado via fax, sem que haja nos autos a data 

em que houve o protocolo do material transmitido”;

c) ocorrência de preclusão pro judicato (coisa julgada) relativamente ao 

cabimento da exceção de pré-executividade, podendo ser realizada análise de 

vício objetivo existente no título executivo, sendo manifesto o desrespeito ao 

enunciado 176 da Súmula do STJ.

Impugnação às fl s. 1.212-1.219.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O agravo interno não merece 

acolhida, pois os argumentos tecidos pela insurgente são incapazes de derruir a 

fundamentação do decisum impugnado, que merece ser mantido na íntegra.
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1. Adequada a deliberação monocrática no que afastou a alegada negativa 

de prestação jurisdicional e a aventada intempestividade da apelação manejada 

pela casa bancária, pois diversamente do sustentado, o Tribunal a quo, exatamente 

como determinado por esta Corte Superior consoante a deliberação exarada no 

AREsp 278.386/AP, procedeu ao saneamento dos vícios apontados.

Na oportunidade, afi rmou a instância precedente que a despeito de constar 

nos autos certidão da Chefe de Secretaria da 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública 

da Comarca de Macapá atestando que o terminal telefônico para recebimento 

de documentos via fac-símile encontrava-se, na época, disponível apenas na 

Diretoria do Fórum, bem ainda de o ofício n. 259/2012-GAB/DIR/FORUM, 

subscrito pelo Juiz de Direito Diretor do Fórum em exercício, em resposta 

à parte, informar não terem sido registrados no livro do protocolo de fac-

símile o recebimento do recurso de apelação referente ao processo em apreço, 

tais documentos não têm o condão de afastar a possibilidade de ter a parte 

apresentado o apelo junto ao protocolo judicial, ou excepcionalmente, em outro 

terminal de fax integrante da vasta estrutura do Fórum de Macapá, que inclui 

diversas secretarias e departamentos administrativos ou mediante o uso de outro 

meio similar de transmissão de dados e imagens, em razão de a norma constante 

do art. 1º da Lei n. 9.800/99 ser de conteúdo aberto.

Asseverou, também, que as certidões obtidas pela parte apenas atestam que 

a apelação não foi recebida via fac-símile por aparelho instalado na Secretaria 

da 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública ou na Diretoria do Fórum, não tendo a 

insurgente diligenciado para obter certidão a respeito da forma de recebimento 

do recurso (qual o meio de transmissão utilizado pela fi nanceira), bem ainda 

onde teria ocorrido o protocolo do reclamo, ou seja, não se desincumbiu do ônus 

probatório de desconstituição do andamento processual que atesta a regular 

substituição da cópia da apelação recebida via fax por sua original juntada 

tempestivamente.

Ressalte-se que, desde o julgado de fl s. 619-624, diversamente do que 

afi rma a insurgente, o Tribunal a quo assevera a adequada incidência da Lei 

n. 9.800/99 à espécie, porquanto “o recurso foi enviado via fac-símile, tendo 

a Secretaria procedido a fotocópia da peça para tornar viável sua juntada aos 

autos”.

A corroborar essa assertiva, afi rmou a fi nanceira nas contrarrazões do 

recurso especial constante de fl s. 758-777 que “protocolou o recurso de apelação 

via fax (para o fax do protocolo do Fórum), e no período que a lei permite, 
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apresentou o original, motivo pelo qual foi o recurso recebido no Juízo Singular 

e conhecido e provido no Tribunal Estadual”.

Inegavelmente, a alteração do entendimento adotado pela Corte de 

origem - que concluiu pela tempestividade do recurso de apelação interposto - 

demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante 

dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no 

enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior.

Nesse sentido:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Intempestividade. Sistema 

de Protocolo Integrado. Recurso de apelação intempestivo. Regras locais para a 

utilização do Sistema. Reexame de provas. Incidência das Súmula 284/STF e 7 do 

STJ. Agravo interno não provido.

(...)

2. A reforma do aresto no tocante à intempestividade da apelação, a fim de 

demover o que foi concluído na origem, demandaria, necessariamente, o 

revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na 

Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.592.433/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 02/08/2016, DJe 05/08/2016) - grifo nosso

Agravo interno no recurso especial. Processual Civil. Apelação. Tempestividade 

reconhecida. Alteração. Súmula 7/STJ. Astreintes. Revisão. Possibilidade. Agravo 

não provido.

1. A Corte de origem concluiu pela tempestividade da apelação apresentada pelo 

recorrido. Infi rmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte 

fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior 

Tribunal de Justiça. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.219.264/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 29/09/2016, DJe 19/10/2016) (grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, é incontroverso dos autos a circunstância segundo a 

qual a sentença foi proferida em 03.02.2012 e devidamente publicada em 09.02.2012, 

iniciando-se o prazo recursal em 10.02.2012 com término em 24.02.2012. Consoante 

certifi cado pela Secretaria da Vara, a casa bancária interpôs tempestivamente a 

apelação em 24.02.2012 e os originais foram recebidos no juízo em 29.02.2012, 

portanto, no prazo de cinco dias contínuos ao término do prazo recursal.
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Tal como referido pelo Tribunal a quo, as certidões obtidas apenas atestam 

que o protocolo da apelação via fac-símile ou outro meio similar não foi recebido 

por aparelhos instalados na Secretaria da 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública 

ou na Diretoria do Fórum, porém não tem o condão de afastar a interposição 

adequada do reclamo junto ao protocolo judicial do próprio Tribunal, como de 

fato ocorreu.

Frente a essas circunstâncias, inviável cogitar na alegada inadequação do 

procedimento utilizado, visto não ser possível presumir eventual impropriedade 

no proceder dos serventuários, tampouco conferir às certidões exaradas pelo 

Chefe da Secretaria da 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública e do Juiz de Direito 

Diretor do Fórum em exercício maior amplitude do que o que efetivamente 

atestam, haja vista que o protocolo judicial constitui setor/departamento diverso 

daqueles já referidos.

Inadequado, também, compreender pela aventada intempestividade da 

apelação tomando como base o procedimento de certifi cação dos recursos 

de embargos de declaração e recurso especial protocolizados por fax perante 

a Secretaria da Câmara Única do Tribunal local, porquanto, no âmbito da 

segunda instância, como se vê, o recurso via fax foi interposto diretamente 

junto ao órgão competente, lá existindo aparelho próprio para o recebimento 

dos reclamos na modalidade admitida pela Lei 9.800/99, diversamente do que 

ocorre na primeira instância da Comarca de Macapá, que faz uso do protocolo 

judicial do Tribunal para o recebimento dos petitórios que lhe são dirigidos.

Desta forma, frente às certidões analisadas pelo Tribunal a quo e os demais 

elementos de convicção disponíveis nos autos, ressoa escorreita a compreensão 

acerca da tempestividade da apelação.

2. Igualmente correta a deliberação monocrática relativamente à questão 

de mérito, atinente à ocorrência de coisa julgada e alegada inviabilidade de o 

Tribunal a quo conceber como incabível a exceção de pré-executividade após ter 

determinado a realização de perícia contábil.

Para melhor elucidar a controvérsia, realiza-se uma breve digressão acerca 

dos fatos pertinentes da causa.

Pela análise detida dos autos, verifi ca-se que a parte executada foi intimada 

da primeira penhora em 09.09.1994, tendo a juntada do mandado ocorrido em 

19.09.1994 e o término do prazo para a oposição de embargos à execução em 

29.09.1994. Ausente o protocolo de insurgência pela executada, a fi nanceira/

credora requereu o prosseguimento da execução, tendo o bem penhorado sido 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 631-882, Julho/Setembro 2018 643

avaliado, levado à hasta pública e arrematado pelo exequente, com a expedição 

em seguida da carta de arrematação. Concluída referida fase, intimado o 

exequente, esse requereu o prosseguimento do feito para a perseguição ao 

saldo devedor remanescente no valor de R$ 3.787.672,97 após a elaboração de 

cálculos pelo contador.

Não localizados bens a penhorar, o exequente requereu a penhora no rosto 

dos autos do processo n. 1.181/1995, no valor da dívida (R$ 1.852.530,13), 

oportunidade na qual protocolizou a Betral Bento em 24.08.2001 embargos à 

execução, sustentando que o crédito já havia sido satisfeito integralmente pela 

arrematação, bem ainda que existiria excesso de execução por conta de erro na 

atualização do cálculo e desconsideração de amortizações efetuadas, utilização 

indevida da Taxa ANDIB, cumulação ilegal de correção monetária e comissão 

de permanência e multa cobrada em desacordo com o Código de Defesa do 

Consumidor.

Após impugnação pelo exequente, o juízo de origem, em decisão 

saneadora, afastou a preliminar de intempestividade dos embargos tomando 

como parâmetro a data da segunda penhora. Essa decisão não foi impugnada.

Sentenciado o feito, foi julgado procedente o pedido formulado nos 

embargos a fi m de extinguir a execução em razão do pagamento integral da 

dívida.

Opôs o exequente aclaratórios aduzindo omissão no julgado acerca da 

preclusão do direito da executada em opor embargos do devedor em relação à 

primeira penhora, asseverando que o prazo já havia expirado em 20.09.1994, os 

quais foram rejeitados, com aplicação de multa.

Seguiu-se apelação por parte da financeira/exequente. O relator do 

feito no Tribunal, considerando a complexidade e o alto valor da causa, acatando 

o requerimento formulado pela apelante em suas razões recursais, na data de 

30.01.2006, converteu o julgamento em diligência e remeteu os autos à contadoria 

judicial para a elaboração de novos cálculos (fl s. 322-323).

Após, em data de 27.01.2009, a apelação foi julgada (fl s. 239-250 e 272), 

oportunidade na qual foi cassada a sentença com a extinção dos embargos em 

decorrência de intempestividade, pois o prazo para a sua apresentação contava-

se da data da primeira penhora e não daquela na qual realizado o reforço. Na 

oportunidade, foi determinado que antes do prosseguimento do feito executivo na 

origem retornassem os autos para a contadoria judicial dadas as diversas nuances e 

dúvidas acerca dos cálculos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

644

A deliberação tomada na apelação transitou em julgado. Prosseguiu a execução 

na origem - sem a feitura dos novos cálculos determinados no julgado transitado em 

julgado -, tendo a executada Betral Bento oposto exceção de pré-executividade (fl s. 

251-261), que restou acolhida pelo magistrado em sentença datada de 11.11.2010 

(fl s. 372-374) para extinguir a execução, com resolução do mérito, condenando 

a exequente/financeira ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

Na oportunidade o magistrado asseverou:

Ora, mesmo cassada a sentença [dos embargos à execução], o Desembargador 

relator da apelação reconheceu o acerto do fundamento utilizado na sentença e 

determinou que a contadoria judicial utilizasse os parâmetros lá definidos para 

a correção (f. 263-264). E o cálculo feito pela contadoria (f. 265-272) confi rmou a 

conclusão da pertita: havia saldo devedor em favor da executada.

Como se vê, não há necessidade de produção de prova nenhuma para que 

se confi rme a extinção do débito. A extinção dos embargos acarretou a nulidade 

dos atos processuais neles praticados, mas não retirou a validade das conclusões da 

perita, tanto que, como já dito, decisão posterior do relator mandou que a contadoria, 

com os reparos devidos, utilizasse a mesma metodologia constante do laudo e da 

sentença.

Não é possível outra conclusão senão a de que a dívida foi paga. Isso está mais 

do que patenteado nos autos, fazendo com que deva ser extinta a execução. 

(grifo nosso)

A fi nanceira interpôs apelação, que foi provida nos termos do acórdão de 

fl s. 419-424, para cassar a sentença que julgou a exceção de pré-executividade, 

em virtude de não ter havido o reexame dos cálculos pela contadoria judicial 

antes do prosseguimento da execução.

Confi ra-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Objeção de pré-executividade. 

Dúvida. Laudo pericial. Reexame contábil. Devido processo legal. Cassação. 1) No 

processo de execução é assegurado o exercício do direito de defesa ao executado, 

mesmo que pela via estreita da objeção de pré-executividade, já que a execução 

não é inquisitorial, mas, sobretudo, um procedimento dialético. 2) Existindo 

dúvidas razoáveis quanto á correção de laudo pericial tomado como prova 

emprestada de outro processo, é nula a sentença proferida com base no referido 

elemento cujo reexame contábil, em homenagem ao devido processo legal, já 

havia sido determinado por acórdão anterior, e não foi observado. 3) Recurso a 

que se dá provimento. Sentença anulada.
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Voltaram os autos à origem. Realizado o reexame dos cálculos judiciais e 

periciais na data de 01/12/2011, a contadoria concluiu pela existência de saldo credor 

à favor da Betral Bento em R$ 10.041.693,21 (fl s. 434-441).

Em nova sentença (fl s. 461-465), o magistrado a quo acolheu a objeção de 

pré-executividade para extinguir a execução face o reconhecimento do pagamento 

integral da dívida, bem ainda de que haveria saldo credor da executada nos termos 

da conclusão da perícia, pelo valor apurado de R$ 10.041.693,21 (dez milhões, 

quarenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e um centavos), 

atualizado até 1º.12.2011, condenando a fi nanceira, ainda, ao pagamento de 

honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 50.000,00.

Acresceu, também, que “a fi m de evitar estéreis desdobramentos do litígio, 

(...) havendo crédito em prol da parte devedora, por celeridade, aproveitamento 

dos atos processuais, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional, impõe-

se o prosseguimento nestes autos do processo de execução”, motivo pelo qual 

“com o trânsito em julgado (...) a requerimento da parte credora (executada), 

intimem-se a devedora (exequente), na pessoa de seu advogado, a pagar o 

crédito apurado em quinze dias, caso contrário incidirá multa de 10% nos 

termos do art. 475-J do CPC, seguindo-se com penhora de tantos bens quantos 

bastem à quitação, lembrando que em relação a essa nova fase (cumprimento de 

sentença) incidirão novos honorários”.

Seguiram-se recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A 

Betral Bento sustentando o acerto da sentença e requerendo que o quantum 

devido pela fi nanceira fosse atualizado na fase de cumprimento de sentença 

sujeitando-se aos mesmos juros, multas e índices de correção monetária que 

se submeteu quando da cobrança manejada pela casa bancária, requerendo, 

ainda, a majoração da verba honorária para o mínimo de 10% sobre o valor da 

condenação.

De sua vez, nas razões recursais do Banco do Brasil S/A, esse asseverou, 

em preliminar: a) o julgamento extra petita da sentença ao reconhecer a 

existência de crédito em favor da executada sem que houvesse pedido nesse 

sentido e b) deliberação ultra petita quanto ao arbitramento de honorários 

advocatícios em favor do patrono da executada. No mérito, que a exceção de pré-

executividade suscitou matéria preclusa que demanda dilação probatória que 

somente poderia ter sido objeto de embargos do devedor que foram interpostos 

extemporaneamente, tendo havido ainda violação à coisa julgada, porquanto a 

deliberação extintiva dos embargos à execução não foi desafi ava.
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O Tribunal de Justiça do Amapá deu provimento ao apelo formulado 

pela fi nanceira em razão de que: a) a execução funda-se em título líquido, 

certo e exigível (cédula de crédito comercial); b) inviável o questionamento e a 

pretensão de revisão na excessão de pré-executividade de cláusulas contratuais 

que considera ilegais/abusivas pretendendo sejam realizados cálculos para a 

utilização de critérios que afi rma serem os corretos; c) ocorreu o fenômeno da 

preclusão, pois não tendo havido o questionamento prévio acerca das cláusulas 

contratuais, a execução segue de acordo com o que fora contratado; d) as teses 

arguidas na exceção de pré-executividade não constituem matérias de ordem 

pública, uma vez que circunscrevem-se ao patrimônio dos devedores, que 

constituem bens disponíveis, não sendo dado ao Poder Judiciário decretar, 

de ofício, a nulidade de ajustes acordados voluntariamente pelas partes; e, e) 

somente é cabível a objeção de pré-executividade quando não demandar dilação 

probatória, hipótese inocorrente no caso.

Pois bem, como se vê do andamento processual acima referido, no âmbito 

de embargos à execução intempestivamente opostos realmente foi determinada a 

elaboração de novos cálculos a fi m de que fosse apurado, de forma ampla e 

escorreita, qual seria o saldo devedor. A primeira determinação de elaboração 

de cálculos já com o processo submetido ao Tribunal foi em fase preliminar do 

julgamento da apelação, a fi m de que fosse melhor subsidiado o julgamento 

do mérito acaso não acolhidas as preliminares suscitadas. A segunda ordem 

de elaboração de cálculos decorreu do próprio julgamento da apelação, que 

foi provida para cassar a sentença e extinguir os embargos à execução. Nessa 

oportunidade, pelo voto do Desembargador relator do feito, determinou-se que 

antes do prosseguimento da execução fossem realizados novos cálculos pelo 

experto judicial a fi m de “espancar qualquer dúvida” acerca dos valores.

Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho daquela deliberação:

Por isso, nesse caso especifi co, além da extinção dos embargos do executado, 

há necessidade de se apurara melhor os cálculos contábeis, para se espancar 

qualquer dúvida. Daí a minha sugestão aos meus pares, para que, com o retorno 

dos autos ao primeiro grau de jurisdição, antes do prosseguimento da execução, 

o processo seja encaminhado á contadoria do Fórum, para reexame dos cálculos 

periciais.

Diversamente do que afirma a parte ora agravante, a elaboração dos 

mencionados cálculos por determinação do Tribunal do Amapá não teve 

o condão de sedimentar, corroborar, tampouco de confirmar a revisão das 
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cláusulas contratuais e os cálculos unilateralmente elaborados pela recorrente 

quando do ingresso com os embargos à execução, afi nal, foram esses reputados 

intempestivos. Os novos cálculos contábeis foram utilizados como forma apta 

a subsidiar o adequado julgamento e elucidação da matéria controvertida, 

tanto que a feitura da análise pericial contábil foi realizada, inclusive, antes do 

julgamento da contenda travada na apelação, como mera diligência do juízo, 

para bem julgar devidamente munido de elementos informativos adequados. 

Do mesmo modo, a determinação de elaboração de novos cálculos antes do 

prosseguimento da execução, do mesmo modo, tal como asseverado pelo 

Tribunal, serviriam apenas para “espancar qualquer dúvida” acerca dos valores 

envolvidos, bem como do adequado saldo credor apurado pela fi nanceira.

Inegavelmente, afi gura-se desarrazoada a assertiva formulada pelo magistrado 

a quo na primeira sentença dessa exceção de pré-executividade no sentido de que 

a determinação de feitura de tais cálculos denotaria o reconhecimento por parte da 

instância ad quem quanto ao acerto do fundamento da deliberação primeva proferida 

nos embargos à execução, com a utilização dos parâmetros lá defi nidos para a correção 

do saldo devedor e consequente apuração do saldo credor da executada, que de devedora 

passaria a credora da fi nanceira, diga-se, em mais de dez milhões de reais.

Nesses termos, a única conclusão possível é de que a determinação de elaboração 

de novos cálculos após o trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao apelo 

da fi nanceira e extinguiu os embargos à execução foi para que prosseguisse a execução 

pelo saldo devedor apurado, não tendo o condão de salvaguardar a eventual revisão 

de cláusulas contratuais operada na sentença dos embargos à execução, ou ainda, de 

fazer prevalecer a deliberação interlocutória de fl s. 322-323, visto que constituiu 

mera diligência subsidiadora de informações para o correto julgamento da apelação da 

fi nanceira em sede dos embargos à execução da Betral Bento.

Ressalte-se que os embargos do devedor foram extintos em razão de sua 

intempestividade e sobre isso não houve recurso por parte da executada, estando 

as matérias arguidas naquela impugnação que, em grande parte, coincidem com 

as aduzidas nessa exceção de pré-executividade sob o manto da coisa julgada, não 

podendo ser reeditadas as mesmas questões lá aduzidas agora no âmbito de 

objeção de pré-executividade, notadamente por não consistirem matérias de 

ordem pública e demandarem ampla dilação probatória.

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a exceção de pré-

executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de 

ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios 
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objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde 

que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido:

Agravo interno. Recurso especial. Processo Civil. Execução. Título executivo. 

Nota promissória vinculada a contrato. Condição de pagamento. Implementação. 

Reexame de contexto fático-probatório.

1. Falta de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 112, 113, 

121, 124, 129 e 422 do Código Civil não foram objeto de discussão no acórdão 

recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 

211/STJ).

2. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem 

pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios 

objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde 

que não demandem dilação probatória.

3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato 

para verifi car se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal 

foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota 

promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou 

confi gurada.

Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.416.119/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017)

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Exceção de 

pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Súmula n. 

83/STJ. Reexame de conteúdo fático-probatório. Inadmissibilidade. Súmula n. 7/

STJ. Decisão mantida.

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que for 

desnecessária maior dilação probatória. Precedentes.

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de 

cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos 

demandaria ampla dilação probatória para se reconhecer o excesso de execução. 

Alterar esse entendimento tornaria imprescindível o reexame das provas contidas 

no processo, o que é vedado em recurso especial.
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4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.099.896/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)

Na hipótese vertente, como se vê do caderno processual, a exceção de pré-

executividade manejada pela executada veicula similares matérias já aduzidas nos 

embargos à execução reputados intempestivos relativamente à utilização indevida 

de comissão de permanência e Taxa ANDIB, cujas questões estão atreladas 

à revisão de cláusulas constantes do ajuste contratual fi rmado entre as partes 

(cédula de crédito comercial).

Certamente, tal como asseverado pelo Tribunal a quo, eventual discussão 

sobre a legalidade de cláusulas constantes do contrato que originou a execução 

e o possível saldo em favor do executado não podem ser objeto de irresignação 

na exceção de pré-executividade como tenta fazê-lo o ora insurgente, não 

constituindo essa via o remédio jurídico apropriado para a discussão de questões 

peculiares aos embargos do devedor, por demandarem ampla análise fático-

probatória.

Outrossim, fora consignado pela instância precedente restar caracterizado o 

fenômeno da preclusão, pois uma vez não questionadas as cláusulas contratuais no 

momento próprio (embargos do devedor ou ação revisional), a execução deve seguir 

de acordo com o pactuado entre as partes, haja vista que as ilegalidades referidas na 

exceção de pré-executividade não constituem matérias de ordem pública, porquanto 

atinentes ao direito disponível.

A contrário sensu, confi ra-se:

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Embargos à execução. 

Prescrição. Matéria decidida em exceção de pré-executividade. Preclusão.

1. Ainda que de ordem pública, as questões apreciadas em exceção de pré-

executividade não podem ser renovadas por ocasião dos embargos à execução, 

em razão da preclusão. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.322.504/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 

31/03/2016)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de cobrança de taxa 

condominial. Impugnação do cumprimento de sentença. Alegação de excesso de 

execução. Matéria já apreciada em exceção de pré-executividade e sobre a qual se 

operou preclusão. Provimento negado.
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1. A jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de que as questões decididas 

defi nitivamente em exceção de pré-executividade não podem ser renovadas por 

ocasião da oposição de embargos à execução ou impugnação do cumprimento 

de sentença, em razão da preclusão.

2. No caso, o eg. Tribunal de origem consignou, de acordo com os precedentes 

do STJ, a ocorrência de preclusão quanto ao tema referente ao excesso de 

execução, uma vez que a matéria foi decidida em sede de exceção de pré-

executividade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 564.703/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 23/05/2017, DJe 1º/06/2017)

Nem se diga, também, a viabilidade de compreender como cognoscível a 

exceção de pré-executividade em razão da deliberação do Tribunal a quo tomada 

no acórdão de fl s. 419-424, porquanto naquela oportunidade fora anulada a 

primeira sentença que julgou a exceção de pré-executividade em virtude de não 

ter havido o cumprimento da determinação exarada pela Corte local no bojo 

dos embargos à execução, título judicial que transitou em julgado com a clara 

assertiva de que antes de prosseguir a execução deveria haver a prévia elaboração 

de cálculos pela contadoria judicial, cálculos esses que não foram realizados.

Confi ra-se, por oportuno, trecho daquele julgado:

O que tenho por irregular é o fato de que, efetivamente, não houve reexame 

dos cálculos pela contadoria judicial antes do prosseguimento da execução, 

descumprindo a determinação constante no v. Acórdão proferido, no julgamento 

da apelação interposta nos mencionados embargos, cuja cópia segue ás fls. 

212/224 da presente execução.

As informações prestadas pela contadoria nos mencionados embargos (cópia 

à fl . 181), entretanto, revelam que não se deu cumprimento à determinação de 

reexame contábil da controvérsia. Nesse mesmo sentido, importa dizer que o 

reexame a que se refere o contador judicial, às fl s. 154/161 dos embargos, é o 

mesmo cálculo realizado em 27.03.2006, o qual foi objeto de dúvida e reputado 

equivocado na sentença prolatada naqueles autos, como se pode notar às fl s. 

265/272 dos autos.

Assim, deveria, pois o contador ter procedido ao reexame contábil dos valores 

questionados, de modo a dirimir a controvérsia instalada nos autos em que 

ambas as partes se dizem credoras uma da outra.

Ressalte-se que não se trata de dilação probatória, mas tão somente de 

providência judicial acautelatória visando mitigar a controvérsia surgida e o 

fornecimento de elementos, nos autos da ação de execução, para subsidiar o 
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livre convencimento do julgador, resguardando, ainda, a observância do devido 

processo legal.

Não obstante, deve ser dada oportunidade às partes de se manifestarem 

em relação á apuração que vier a ser realizada, salvaguardando, deste modo, 

a observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da 

isonomia, entre outros regramentos processuais basilares.

Deste modo, tenho que o feito não poderia ter sido decidido de pronto sem 

o reexame contábil da questão, razão pela qual dou provimento à apelação para 

anular a sentença de fl s. 313/315, determinando o retorno dos autos à instância 

a quo a fi m de ser procedido o mencionado reexame pela contadoria judicial e, 

após, possa ser apreciada a objeção apresentada diante de elementos concretos 

nos autos.

O fato de a então Desembargadora relatora do julgado de fl s. 419-424, ter, 

em dado momento do voto proferido, asseverado compreender “absolutamente 

cabível a objeção apresentada pela apelada [Betral Bento], até mesmo porque as 

questões nelas apresentadas são de ordem pública e traz, em seu bojo, elementos 

que não necessitam de dilação probatória”, não enseja o acolhimento da tese de 

violação à coisa julgada, tampouco de impossibilidade de entender inexistentes, 

no caso, arguições acerca de matérias de ordem pública, isso porque, no 

mencionado julgado deliberou-se, tão somente, acerca da impossibilidade de 

prosseguimento da execução sem a prévia feitura dos cálculos determinados no 

acórdão transitado em julgado dos embargos à execução.

Inegavelmente, o sucumbente/vencido detém legitimidade para recorrer, 

tendo em vista a capacidade do recurso de propiciar ao recorrente situação 

mais favorável que a decorrente da decisão hostilizada. Na hipótese, não tinha 

a fi nanceira interesse em recorrer da referida fundamentação, haja vista que se 

sagrou vencedora na sua pretensão de ver anulada a sentença da exceção de pré-

executividade, com a determinação de o feito executivo retornar a seu curso para 

nova instrução, nos exatos moldes defi nidos pelo acórdão transitado em julgado 

que extinguiu os embargos à execução por intempestividade.

Assim, além de o meio de que se utiliza a parte executada para a defesa de 

sua pretensão revisional não ser o adequado, inocorrente na hipótese a violação 

à coisa julgada acerca da alegada determinação de elaboração prévia de cálculos 

contábeis pelo Tribunal a quo, antes do prosseguimento da execução pois, a 

ordem foi apenas para subsidiar o adequado julgamento da questão, bem ainda 

para que o prosseguimento da execução se desse pelo saldo defi nitivamente 

apurado, com a extirpação de quaisquer dúvidas acerca da questão.
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Assim, não existindo negativa de prestação jurisdicional na hipótese, bem 

ainda em razão da incidência dos óbices das súmulas 7 e 83/STJ, inviável o 

acolhimento do agravo interno ante a adequação dos fundamentos do decisum 

agravado sobre a controvérsia trazida à análise desta Corte Superior.

3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Betral Bento Construções e 

Comércio Ltda, nos autos da execução por título extrajudicial manejada por 

Banco do Brasil S.A., ofereceu exceção de pré-executividade (fl s. 251-262). 

Afi rma que a obrigação representada pelo título executivo não é líquida e certa, 

sendo inadequada a via eleita pelo exequente para a obtenção de sua pretensão. 

Aduz ser ilegal a cobrança da comissão de permanência, da taxa denominada 

ANDIB e que a obrigação já foi integralmente adimplida, remanescendo 

crédito em seu favor. Pondera que, apesar de o Tribunal local ter acolhido o 

apelo para reconhecer a intempestividade dos embargos à execução que haviam 

sido julgados procedentes, o cálculo pericial demonstrou que o saldo existente é 

em seu favor, em vista da amortização da dívida verifi cada.

O Juízo da 6ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá 

acolheu a objeção de pré-executividade para reconhecer a quitação da dívida, 

bem como a existência de crédito em prol da executada, num montante que 

perfaz o valor de R$ 10.041.693,21.

Interpuseram as partes recursos de apelação para o Tribunal de Justiça do 

Amapá, que deu provimento ao recurso do banco exequente, e não acolheu o 

apelo do executado.

A decisão tem a seguinte ementa:

Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Objeção de pré-executividade. 

Validade de cláusulas contratuais. Matéria de ordem pública. Laudo pericial. 

Reexame contábil. Dilação probatória. Honorários advocatícios.

1) Consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, a exceção de pré-

executividade somente é cabível quando atendidos cumulativamente dois 

requisitos: versar sobre matéria de ordem pública e dipensar qualquer dilação 

probatória.
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2) A validade de cláusulas contratuais deve ser questionada por meio de 

ação de revisão de contrato ou de embargos á execução, por tratar-se de direito 

disponível das partes.

3) A necessidade de elaboração de laudo pericial e exame mais aprofundado 

inviabiliza sua discussão por meio de exceção de pré-executividade.

4) Descabe condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-

executividade rejeitada.

5) Recurso a que se dá parcial provimento.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio recurso especial da executada (fl s. 685-726), com fundamento 

no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, sustentando 

divergência jurisprudencial e violação aos arts. 471, 473 e 535 do CPC/1973 e 

2º da Lei n. 9.800/1999.

O em. Ministro Marco Buzzi, por ocasião do julgamento do AREsp 

278.386/AP (fl s. 924-927), deu parcial provimento àquele recurso especial 

para anular o julgamento dos embargos de declaração, no sentido de que fosse 

suprida omissão verifi cada.

O Tribunal local, reapreciando os embargos de declaração opostos pela ora 

recorrente (fl s. 985-990), negou provimento ao recurso.

Interpôs a executada novo recurso especial (fls. 996-1.065), com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, 

sustentando divergência jurisprudencial e violação aos arts. 471 e 473 do 

CPC/1973 e 2º da Lei n. 9.800/1999.

Alega a recorrente que: a) o recurso de apelação do exequente foi interposto 

mediante utilização de fotocópia, posteriormente substituída pelos originais; b) 

não é correto o entendimento perfi lhado pelo Tribunal local acerca de que o 

fax poderia ser enviado para qualquer outras serventia judicial do foro; c) as 

certidões expedidas pela serventia judicial e pela Diretoria do Foro esclarecem 

de modo peremptório não existir aparelho de fax no cartório do Juízo de origem 

e não ter sido recebido por fax nenhum recurso vinculado ao processo; d) a 

petição recursal é uma fotocópia, e o STJ não reconhece regularidade formal 

nessa hipótese; e) o “recorrido, por sua conta e risco fez juntar diretamente 

em cartório petição recursal por Xerox reprográfi ca, sem atentar para o que 

dispõe o artigo 2º da lei 9.800/1999”; f ) o Tribunal local deu trânsito a recurso 

inexistente; g) há prova de quitação da dívida e existência de crédito em seu 
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favor, conforme certifi cado por contador judicial e laudo pericial, e o pagamento 

do título e a utilização de taxas não admitidas pela jurisprudência são matérias de 

ordem pública, a permitir suscitação em sede de exceção de pré-executividade; 

h) o exame da liquidez, certeza e exigibilidade também podem ser veiculadas 

em simples petição; i) a dívida fora corrigida com o emprego de comissão 

de permanência e da taxa ANBID/CETIP; j) nem mesmo os patronos do 

banco recorrido afi rmaram que o recurso foi interposto por fax; k) a cópia 

apresentada no balcão de atendimento da serventia do Juízo de origem não veio 

acompanhada da assinatura autenticada do advogado; l) a decisão recorrida não 

observa a preclusão e a coisa julgada, pois decidiu sobre ponto anteriormente 

julgado.

Em contrarrazões, afirma o recorrido que: a) o Tribunal local, em 

diligências, conseguiu identifi car que o recurso de apelação foi interposto por 

fax-símile, como disciplina a Lei; b) tendo deixado escoar o prazo para o manejo 

de embargos à execução, a recorrente “viu como solução para sua inércia a 

utilização da Exceção de Pré-Executividade” (fl . 1.104); c) a recorrente pretende 

o reexame de provas.

O eminente relator, Ministro Marco Buzzi, negou provimento ao 

recurso especial (fl s. 1.174-1.186), ao fundamento de que: a) diversamente 

do sustentando no recurso, o Tribunal local, exatamente como determinado 

pelo STJ, procedeu a novo julgamento dos embargos de declaração, saneando 

os vícios constatados; b) a Corte de origem apurou que, apesar da certidão 

do Chefe de Secretaria do Juízo de origem e do ofício do Juiz Diretor do 

Fórum apontando não ter sido registrada interposição de recurso por fac-

símile, isso não afasta a possibilidade de ter sido usado outro terminal de fax 

da estrutura do Tribunal; c) a ora recorrente não se desincumbiu de seu ônus 

probatório de desconstituição do andamento processual que atesta a regular 

substituição da cópia da apelação por sua original juntada tempestivamente; 

d) a alteração da conviccção acerca da tempestividade do apelo demandaria, 

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos; e) 

é incontroverso nos autos a circunstância de que o banco, ora recorrido, interpôs 

tempestivamente a apelação, e que os originais foram recebidos no Juízo, no 

prazo de 5 dias contínuos ao término do prazo recursal; f ) em sede de embargos 

à execução opostos pela ora recorrente, o Tribunal de origem reconheceu a 

intempestividade, mas também determinou que, antes do prosseguimento do 

feito executivo, retornassem os autos para a contadoria judicial para a solução 
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de nuances e dúvidas acerca dos cálculos - deliberação que transitou em julgado; 

g) houve oposição de exceção de pré-executividade, acolhida pelo Juízo de piso, 

sem a elaboração dos cálculos determinados; h) interposta apelação, foi provida 

para cassar a sentença, tendo sido prolatada nova decisão pelo Juízo de origem, 

que o acórdão recorrido considerou inadequada, pois a execução funda-se em 

título líquido, certo e exigível, sendo inviável o questionamento e a revisão de 

cláusulas contratuais, em sede de exceção de pré-executividade; i) diversamente 

do que afi rma a recorrente e da desarrazoada assertiva lançada pelo Juízo de 

primeira instância, a determinação para a elaboração de novos cálculos no 

acórdão que extinguiu os embargos à execução foi para prosseguimento da 

execução pelo saldo devedor apurado, não tendo o condão de salvaguardar a 

eventual revisão de cláusulas contratuais; j) não podem ser reeditadas as mesmas 

questões aduzidas nos embargos à execução em exceção de pré-executividade, 

que é cabível apenas para discussão de questões de ordem pública, cognoscíveis 

de ofício, contanto que não demandem dilação probatória; k) não há relação de 

consumo e violação à coisa julgada.

Sobreveio agravo interno da executada/recorrente Betral Bento 

Construções e Comércio Ltda, aduzindo que: a) há persistência da defi ciência 

de fundamentação do acórdão recorrido; b) o último acórdão dos embargos de 

declaração não traz a apuração de que a apelação foi interposta por fax; c) não 

há demonstração de que o recurso de apelação foi interposto por fax, devendo 

ser reconhecida a sua intempestividade, em vista da data da apresentação do 

original; d) não poderia produzir prova negativa acerca da tempestividade do 

recurso; e) a decisão agravada não aprecia a divergência jurisprudencial apontada 

no REsp, pois os acórdãos paradigmas entenderam pela impossibilidade de 

interposição de recurso por fotocópia; f ) “o que se verifi cou foi justamente a 

interposição de recurso por mera fotocópia, sem a assinatura, o que só ocorreu 

com a juntada da via original cinco dias depois” (fl . 1.203); g) o Tribunal local 

já havia se manifestado pelo cabimento da exceção de pré-executividade, pois 

consignou que havia teses acerca de elementos que não necessitam de dilação 

probatória, determinando a elaboração de novos cálculos; h) a nulidade da 

cobrança dos juros pelo índice da ANBID-CETIP é matéria de ordem pública.

Na sessão anterior, o douto relator, Ministro Marco Buzzi, apresentou voto 

propugnando o não provimento do recurso.

Pedi vista para melhor exame do caso.
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2. Para logo, cumpre consignar que é patente a preclusão para a ora 

agravante suscitar ter persistido omissão, após o segundo julgamento pela Corte 

local dos embargos de declaração.

Como relatado, no último recurso especial manejado (fl s. 996-1.065) pela 

ora recorrente não é suscitada tese acerca de violação ao art. 535 do CPC/1973.

Ademais, é reconhecido naquele recurso, interposto após o último 

julgamento dos embargos de declaração, ser “possível o julgamento meritório 

pelo STJ, avançando nas omissões consistentemente apontadas” (fl . 1.021).

Consigno, ainda, não fossem os óbices processuais verifi cados à apreciação 

da tese acerca de omissão, como aduzido pelo em. relator, o Tribunal local 

procedeu a novo julgamento dos embargos de declaração, saneando os vícios 

antes constatados por Sua Excelência.

3. No tocante à tese de irregularidade formal, referente à interposição 

do recurso mediante utilização de fax, é imperioso observar, em atenção às 

peculiaridades do caso, que o acórdão dos embargos de declaração dispôs:

Sustentou que a petição não foi interposta por meio de sistema de transmissão 

de dados e imagens, tal qual previsto na Lei n. 9.800/99, mas foi apresentada por 

fotocópia reprográfi ca, sem autenticação, entregue diretamente na Secretaria do 

Juízo de primeiro grau, portanto, padece o recurso de regularidade formal.

[...]

Ocorre que referidas certidões apenas atestam que a apelação não foi recebida 

via fac-símile por aparelho instalado na Secretaria da 6ª vara Cível [...] ou na Diretoria 

do Fórum, ambas da Comarca de Macapá. Ou seja, a embargante visa desconstituir 

certidão constante no Sistema Tucujuris, a qual possui fé pública e presunção de 

veracidade, por meio de certidões imprecisas, uma vez que referido recurso pode ter 

sido protocolado, excepcionalmente, em outro terminal integrante da vasta estrutura 

do Fórum de Macapá [...].

Nesse passo, transcrevo o andamento processual impugnado pela embargante 

que atesta a tempestividade do recurso. Veja-se:

05.02.2012. Certifico que nesta data faço a substituição da cópia da 

apelação (Banco do Brasil) juntada às fl s. 425-458, por sua original juntada 

tempestivamente no dia 24/02/2012.

Não obstante, o art. 1º da Lei n. 9.800/99 é expresso em afi rmar que o envio de 

petição poderá ser realizado mediante fac-símile ou outro meio similar. Assim, por 

mais que o envio da apelação possa não ter sido por meio do envio de fax, trata-

se de norma de conteúdo aberto que permite outras modalidades de envio de 
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peça como forma de alcançar sua fi nalidade, qual seja, o pleno exercício do direito 

de defesa e ao contraditório.

[...]

Vê-se então que a embargante, ao invés de requerer certidão da vara de 

origem a respeito da forma de recebimento do recurso de apelação interposto 

pelo Banco do Brasil S/A, bem como os meios de transmissão utilizados, uma 

vez que a norma permite a utilização de outros meios, limitou-se a parte a 

requerer manifestação apenas sobre a existência de aparelho de fac-símile na 

referida Secretaria. De modo que, compete a parte que alega o ônus da prova 

para desconstituir andamento processual e certidão do juízo, acobertados pela 

presunção de veracidade inerente à fé pública atribuída aos servidores do Poder 

Judiciário, ônus no qual não se desincumbiu a embargante.

Ademais, no que tange à intempestividade do recurso, cabe explicitar que 

a sentença proferida em 03.02.2012 foi devidamente publicada no DJE n. 

0028/2012 de 09.02.2012 (quinta-feira). Assim, o início do prazo recursal para 

interposição de apelação deu-se em 10.02.2012 (sexta-feira) e terminou em 

24.02.2012. Consoante certidão da Secretaria da vara acima transcrita, o Banco 

do Brasil interpôs tempestivamente a apelação em 24.02.2012, data esta que deve 

prevalecer, mormente por não se mostrar legível o protocolo da peça acostada na 

contracapa do volume III dos presentes autos. Ademais, os originais foram recebidos 

em juízo em 29.02.2012, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) dias contínuos ao 

término do prazo recursal da apelação, consoante entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Portanto, não há qualquer dos vícios apontados pela embargante e tampouco 

violação aos dispositivos constitucionais ou legais a que a mesma se referiu.

Não se ignora que a regularidade formal é requisito de admissibilidade 

recursal, devendo o recurso obedecer às regras de interposição exigidas pela lei, 

sob pena de não-admissão. (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos recurso cíveis. 3 

ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 75-76)

No entanto, observa-se, da leitura dos acórdão prolatado pela Corte local, 

que manifesta convicção, à luz da própria folha de rosto do recurso e do 

andamento processual, do que é certifi cado por ofício do Diretor do Fórum de 

Macapá e por certidão do Chefe do cartório do Juízo de origem, que o recurso 

foi interposto tempestivamente.

Nesse passo, o art. 2º, caput, da Lei n. 9.800/1999 estabelece que a utilização 

de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos 

prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco 

dias da data de seu término.
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Em multicitado precedente, a Corte Especial, por ocasião do julgamento 

do REsp 901.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, em vista da teleologia 

da norma e da necessidade de não se restringir desarrazoadamente o acesso ao 

Judiciário, perfi lhou o entendimento de que a aplicação da Lei 9.800/1999 exige 

interpretação que deve ser orientada pelas diretrizes que levaram o legislador a 

editá-la, “que devem ser preservadas acima de tudo”, vedando-se ao intérprete 

fi xação de restrições, criar obstáculos, eleger modos que difi cultem sua aplicação.

O precedente tem a seguinte ementa:

Processo Civil. Agravo de instrumento interposto por fax, perante o Tribunal de 

origem, sem as cópias que formam o instrumento, posteriormente apresentadas 

juntamente com o original. Ausência de previsão expressa da remessa das 

referidas cópias, pela Lei n. 9.800/99. Necessidade de interpretação da lei de 

modo a viabilizar, tanto quanto possível, a atuação do Tribunal. Hipótese em que 

a fi nalidade da Lei n. 9.800/99 é de facilitação de acesso ao protocolo. Contra-

senso em interpretá-la do modo a restringi-lo.

- A Lei 9.800/99 não disciplina nem o dever nem a faculdade do advogado, ao 

usar o protocolo via fac-simile, transmitir, além da petição de razões do recurso, 

cópia dos documentos que o instruem.

Por isso a aplicação da nova lei exige interpretação que deve ser orientada 

pelas diretrizes que levaram o legislador a editá-la, agregando-lhe os princípios 

gerais do direito.

- Observados os motivos e a finalidade da referida lei, que devem ser 

preservados acima de tudo, apontam-se as seguintes razões que justifi cam a 

desnecessidade da petição do recurso vir acompanhada de todos os documentos, 

que chegarão ao Tribunal na forma original: primeiro, não há prejuízo para a 

defesa do recorrido, porque só será intimado para contra-arrazoar após a juntada 

dos originais aos autos; segundo, o recurso remetido por fac-simile deverá 

indicar o rol dos documentos que o acompanham e é vedado ao recorrente fazer 

qualquer alteração ao juntar os originais; terceiro, evita-se um congestionamento 

no trabalho da secretaria dos gabinetes nos fóruns e tribunais, que terão de 

disponibilizar um funcionário para montar os autos do recurso, especialmente 

quando o recurso vier acompanhado de muitos documentos; quarto, evita-se 

discussão de disparidade de documentos enviados, com documentos recebidos; 

quinto, evita-se o congestionamento nos próprios aparelhos de fax disponíveis 

para recepção do protocolo; sexto e principal argumento: é vedado ao intérprete da 

lei editada para facilitar o acesso ao Judiciário, fi xar restrições, criar obstáculos, eleger 

modos que difi cultem sua aplicação.

Recurso conhecido e provido.

(REsp 901.556/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 

21/05/2008, DJe 03/11/2008)
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Com efeito, como o caso é bastante peculiar e o Tribunal manifesta 

fundamentada convicção, decorrente do exame de elementos existentes nos 

autos, da afi rmada fi dedignidade do sistema local e da própria estrutura e dos 

procedimentos verifi cados no fórum de origem, tal qual o il. relator, entendo que 

incide o óbice intransponível contido na Súmula 7/STJ, ao conhecimento da 

tese acerca de não ter sido utilizado fax para a transmissão do recurso.

Ademais, ainda que assim não fosse, no que tange à alegada intempestividade 

do recurso, cumpre invocar um segundo fundamento autônomo que também 

conduz à admissibilidade do apelo.

Por um lado, o Tribunal de origem apura que a sentença, proferida em 

3.2.2012, foi publicada no DJE de 9.2.2012 (quinta-feira). Assim, o início do 

prazo recursal para interposição de apelação deu-se em 10.2.2012 (sexta-feira) 

e fi ndou-se em 24.02.2012. O Banco do Brasil interpôs tempestivamente a 

apelação em 24.2.2012.

Por outro lado, como visto, a própria apelada, ora recorrente, suscitou, 

na origem, e repisa no REsp, que o “recorrido, por sua conta e risco fez juntar 

diretamente em cartório petição recursal por Xerox reprográfi ca, sem atentar 

para o que dispõe o artigo 2º da lei 9.800/1999”.

Dessarte, ainda que tomando por verídica a assertiva da recorrente - no 

que controverte com o recorrido, que assegura ter interposto o recurso por fax, e 

não por protocolização de fotocópia no cartório do Juízo de origem -, é forçoso 

o conhecimento do recurso pelo Tribunal de origem.

Ora, consoante a remansosa jurisprudência do STJ, na vigência do 

CPC/1973, “na instância ordinária, a falta de assinatura nas petições recursais 

é vício sanável, devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento da 

irregularidade.” (AgRg no REsp 1.671.257/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/02/2018, DJe 21/2/2018)

É dizer, “[a] falta de assinatura do advogado nas petições recursais é, nas 

instâncias ordinárias, vício sanável, devendo ser concedido prazo razoável para o 

suprimento da irregularidade. Inteligência do art. 13 do CPC/1973”. (AgInt no 

AREsp 834.030/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

2/5/2017, DJe 5/5/2017)

Dessarte, em tendo sido protocolada oportunamente cópia da petição 

recursal original (interposto o recurso por fax ou não), o vício é sanável no 

âmbito das instâncias ordinárias, devendo ser oportunizado seja suprida a mera 

irregularidade.
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Como consta também do apurado que, dentro do quinquídio superveniente 

à interposição do apelo, o apelante espontaneamente colacionou aos autos os 

originais, é patente ter sido cumprido o requisito necessário à admissibilidade 

recursal.

4. No tocante à tese de que houve preclusão pro judicato para a Corte 

local inadmitir a via da exceção de pré-executividade, como observado pelo 

relator, a anterior cassação da sentença, prolatada em sede de exceção de pré-

executividade, tem por ratio decidendi o fato de o Juízo de piso, data maxima 

venia, desarrazoadamente, ter dado azo para a discussão da própria dívida, em 

que pese o acórdão que extinguiu os embargos à execução por intempestividade 

ter estabelecido que deveriam ser efetuados cálculos visando ao sucesso da 

execução.

Dessarte, não consta, como razão de decidir do acórdão que cassou a 

sentença por error in procedendo, a admissão do manejo de exceção de pré-

executividade para discussão acerca da higidez de cláusulas contratuais, mas 

sim para o cumprimento do primeiro acórdão proferido pelo tribunal de 

origem, decisão transitada em julgado, extinguindo os embargos à execução 

por intempestividade e determinando o prosseguimento da execução pelo saldo 

devedor apurado.

Ademais, a título de mero reforço de fundamento, ainda que assim não 

fosse, estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato diante de matérias 

de ordem pública, isto é, que a condução procedida pelo Juízo de origem 

descumpria o determinado em acórdão transitado em julgado (coisa julgada).

Note-se:

Administrativo. Processual Civil. Desapropriação indireta. Recurso especial. 

Ofensa ao art. 535 do CPC não demonstrada. Competência absoluta da Justiça 

Federal proclamada em anterior agravo de instrumento. Posterior declaração 

de sua incompetência em apelação. Possibilidade. Matéria de ordem pública. 

Pressuposto processual. Art. 473 do CPC. Inexistência de preclusão pro judicato.

[...]

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide, inexiste 

preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo 

a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta. 

Precedentes.

3. Como explicam LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, 

“Determinadas matérias são insuscetíveis de preclusão e podem voltar a ser 
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examinadas pelo órgão jurisdicional dentro do mesmo grau de jurisdição ainda 

que já decididas. São infensas à preclusão. O art. 267, § 3º, CPC, arrola exemplos da 

espécie - os pressupostos processuais e as condições da ação são insuscetíveis de 

preclusão” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 4. ed. São Paulo: 

RT, 2012, nota 2 ao art. 473, p. 454).

[...]

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.240.091/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

18/10/2016, DJe 02/02/2017)

5. A exceção [também nominada objeção] de pré-executividade, ao 

contrário dos embargos à execução - que é meio de defesa do executado com 

natureza de ação -, constitui mera petição, por meio da qual é possível suscitar-

se, em incidente processual, vício de evidente constatação, que não demande 

dilação probatória.

Nesse diapasão, para melhor compreensão dessa controvérsia, o acórdão da 

apelação dispôs:

Posteriormente, foi apresentada objeção de pré-executividade pela executada 

(fl s. 196/206) fundada em laudo pericial elaborado unilateralmente (fl s. 232/259), 

no qual consta claramente a discussão da legalidade das cláusulas do contrato 

que originou as cédulas de crédito comercial. Dentre seus aspectos, o laudo 

questionou o uso da comissão de permanência, da multa moratória, dos juros de 

mora e da taxa ANBID. Assim, tomando por ilegais referidas cláusulas contratuais, 

a perita refez os cálculos da execução utilizando os critérios que entendeu 

adequados e apurou crédito em favor do excipiente.

[...]

Ocorre que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando 

atendidos cumulativamente dois requisitos, quais sejam, versar sobre matéria de 

ordem pública e dispensar qualquer dilação probatória. Esse é o entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado nos tribunais pátrios.

[...]

Nesse passo, vê-se que no presente caso a impugnação questiona a 

aplicabilidade de cláusulas contratuais constantes da cédula de crédito comercial, 

as quais entenderam ilegais, e traz em seu bojo novos cálculos com a utilização 

dos critérios que afi rmou serem os corretos.

Entretanto, é incontroverso nos autos que se trata de execução de título 

extrajudicial que não foi embargado. Da mesma forma que não se tem notícia do 

ajuizamento de qualquer ação revisional de contrato para questionar cláusulas 

contratuais e assim reduzir o débito calculado em possível desacordo com 
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a jurisprudência dos Tribunais, sendo certo que nem ao menos embargos à 

execução foram interpostos. E, após a sua inércia por mais de 7 (sete) anos, vista 

por meio de simples petição revisar o contrato objeto da execução.

[...]

Não se trata de matéria de ordem pública passível de exceção de pré-

executividade, uma vez que circunscreve ao patrimônio dos devedores, que 

constituem bens disponíveis, não podendo o Poder Judiciário decretar de ofício 

a nulidade das cláusulas contratuais, acordadas voluntariamente pelas partes, 

razão pela qual se encontra precluso o direito da parte. (fl . 566-568)

Com efeito, como observado no acórdão recorrido, é pacífico, na 

jurisprudência desta Corte Superior, o entendimento de que a exceção de pré-

executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis 

de ofício, v.g., os pressupostos processuais, as condições da ação, a prescrição, os 

vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, 

desde que não demandem dilação probatória.

Confi ra-se:

Processual Civil. Recurso especial. Exceção de pré-executividade. 

Prequestionamento. Ausência. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. 

Nulidade. Ato processual praticado por fac-símile. Decurso de prazo. Ausência de 

prejuízo. Nulidade. Inexistência.

[...]

5. A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando 

desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, 

passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo 

e grau de jurisdição. Precedentes.

[...]

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp 1.374.242/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

23/11/2017, DJe 30/11/2017)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação monitória. Negativa da 

prestação jurisdicional. Não ocorrência. Acórdão reconhece que as questões 

demandam dilação probatória. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. 

Súmula 83/STJ. Alteração das premissas adotadas. Súmula 7/STJ. Provimento 

negado.

[...]

2. “A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública 

que não demande dilação probatória” (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016).
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3. No caso, as instâncias ordinárias não acolheram a exceção de pré-executividade 

sob o fundamento de que as questões a serem decididas demandam dilação 

probatória. Incidência da Súmula 83 do STJ.

[...]

5 Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.133.163/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador 

Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 

23/04/2018)

Menciona-se, ainda, a Súmula 393/STJ, que traz luz ao estabelecer que a 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fi scal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Esse, a título de mero e oportuno registro, parece ter sido também o 

norte conferido à questão pelo novo CPC, que, consagrando a exceção de pré-

executividade, nos moldes em que originariamente concebida pela doutrina 

e jurisprudência, expressamente estabelece, no art. 518, que todas as questões 

relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos 

executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos 

e nestes serão decididas pelo juiz.

6. Diante do exposto, com acréscimos dos fundamentos ora apresentados, 

adiro ao bem lançado voto do em. relator para negar provimento ao agravo 

interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.412.993-SP (2013/0104421-7)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Relatora para o acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Kalunga Comércio e Indústria Gráfi ca Ltda

Advogado: Rodrigo Arantes Barcellos Correa e outro(s) - SP154361

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
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EMENTA

Direito do Consumidor. Ação civil pública. Compra e venda 

realizada pela internet. Imposição de multa para os casos de atraso 

na entrega da mercadoria e demora na restituição do valor pago pelo 

consumidor arrependido. Ausência de previsão legal ou contratual. 

Inexistência no contrato de multa em prol do fornecedor passível de 

inversão. Pedido improcedente.

1. Ação civil pública proposta com o objetivo de, sob o imperativo 

da reciprocidade, impor cláusula penal ao fornecedor de bens móveis, 

nos casos de atraso na entrega da mercadoria e na demora de restituição 

do valor pago quando do exercício do direito do arrependimento, ante 

a premissa de que o consumidor é penalizado com a obrigação de arcar 

com multa moratória quando atrasa o pagamento de suas faturas de 

cartão de crédito.

2. Dado que ao Poder Judiciário não é atribuída a tarefa de 

substituir o legislador, a “inversão” da cláusula penal deve partir do 

atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha 

sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio 

contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do 

CDC.

3. No caso dos autos, a empresa fornecedora de bens móveis não 

cobra, no contrato de compra e venda, multa moratória, motivo por 

que o princípio do equilíbrio contratual não pode ser invocado para 

impor a multa.

4. No pacto de compra e venda, a empresa fornecedora envia 

a mercadoria após a confi rmação de pagamento pela operadora de 

cartão de crédito, inexistindo risco de mora, daí a desnecessidade de 

previsão de cláusula penal, não havendo multa contratual a ser contra 

ela “invertida”.

5. O simples fato de o fornecedor disponibilizar, dentre outros 

meios de pagamento, em seu sítio da internet, compra por meio de 

cartão de crédito, de diferentes bandeiras, à escolha do consumidor, não 

autoriza a imposição de cláusula penal como corolário do equilíbrio 

contratual.

6. O contrato de compra e venda celebrado entre fornecedor de 

bens móveis e o consumidor não se confunde com o pacto realizado 
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entre este e a operadora de cartão de crédito de sua preferência, 

possuindo cláusulas próprias e incomunicáveis.

7. A multa cobrada pela administradora do cartão, em face do 

atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, é contrapartida 

justifi cada pela obtenção do crédito de forma fácil e desembaraçada, 

sem que o consumidor tenha de prestar garantia adicional alguma, 

além da promessa de pagar no prazo acertado.

8. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, impõe 

somente a atualização monetária do valor pago pelo comprador 

nos casos de exercício do direito de arrependimento, de sorte que a 

imposição de multa moratória, em abstrato, por sentença em ação 

coletiva, nessa hipótese, carece de previsão legislativa.

9. O estímulo ao cumprimento dos prazos para a entrega de 

mercadorias e devolução do pagamento em caso de desistência de 

compra é efetuado pela dinâmica do próprio mercado, que pune 

aqueles que prestam serviço defi ciente, dispondo os consumidores 

de variados canais para tornarem públicas suas reclamações e elogios, 

além de contar com o Poder Judiciário naqueles casos concretos em 

que a mora do fornecedor ultrapasse os limites da razoabilidade.

10. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Ministro 

Lázaro Guimarães dando provimento ao recurso especial, acompanhando a 

divergência, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que lavrará o 

acórdão.

Vencidos o relator e o Ministro Marco Buzzi. Votaram com a Sra. Ministra 

Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente) e 

Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região).

Brasília (DF), 08 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora p/ acórdão

DJe 7.6.2018
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Ministério Público do Estado de 

São Paulo ajuizou ação civil pública em face de Kalunga Comércio e Indústria 

Gráfi ca Ltda, ora recorrente, atuante do comércio varejista, em estabelecimentos 

físicos e por meios eletrônicos, sob o argumento de existência de possível caráter 

abusivo em contrato de adesão elaborado pela ré, por meio do qual negociava 

com seus consumidores.

Asseverou que, tanto para a hipótese de pagamento a prazo, quanto para 

a hipótese de atraso no pagamento, ao consumidor impõe-se multa moratória. 

Sustentou que as abusividades consistiam na inexistência de cláusulas com 

previsão de prazo de entrega das mercadorias pela ré, fornecedora, assim como 

de previsão de multa moratória para os casos de impontualidade.

Aduziu que, igualmente, inexistia previsão contratual de prazo para 

o cumprimento da obrigação da ré de restituir o preço pago, no caso de o 

consumidor exercer o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, ou 

quando previa esse prazo, sem estabelecer qualquer sanção para o caso de atraso 

na devolução.

Concluiu que o equilíbrio do contrato padrão de adesão de compra e 

venda pressupunha a imposição de prazo para ambas as partes cumprirem suas 

respectivas obrigações, assim como a previsão de sanções, em desfavor das duas, 

para a mora.

O sentenciante de piso julgou o pedido da inicial improcedente, salientando 

a possibilidade de o consumidor que se sentisse de alguma forma lesado, pleitear, 

individualmente, o que entendesse de direito (fl s. 178-182).

Em face da sentença, o autor interpôs apelação (fl s. 187-197). Examinando 

o recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento 

ao apelo, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado em ação civil 

pública, condenando a ré a estabelecer, em todas as suas operações de venda de 

produtos multa moratória para o caso de atraso na entrega da mercadoria, bem 

como multa moratória para o eventual atraso na restituição do preço pago pelo 

consumidor, nas hipóteses de arrependimento previstas no art. 49, parágrafo 

único, do CDC, no montante de 2% do valor do produto, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 258-259):

Bem móvel. Ação civil pública. Compra e venda de mercadorias fornecidas por 

grande empresa através do seu site na internet. Possibilidade de desistência do 
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negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste 

é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora. Restituição da 

quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora. Necessidade 

de fi xação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, 

seja quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do 

produto. Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros 

legais de 1 % ao mês. Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do 

contrato, para que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula 

penal, mas também o fornecedor. Recurso parcialmente provido.

Foram opostos embargos de declaração pela ré, Kalunga Comércio e 

Indústria Gráfi ca Ltda (fl s. 291-296), rejeitados, conforme ementa abaixo (fl . 

300):

Embargos de declaração. Apelação. Coisas. Bem móvel. Ação civil pública. 

Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora apresenta erro 

de fato, contradição, obscuridade e omissão. Nítido caráter infringente, sem 

condições de ser provido, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e 

decidida, o que não é de se admitir. Embargos rejeitados.

Sobreveio recurso especial, interposto por Kalunga Comércio e Indústria 

Gráfi ca Ltda (fl s. 307-326), com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição 

Federal de 1988.

Nas razões recursais, a recorrente alega negativa de vigência aos arts. 395, 

396, 421 e 476 do Código Civil de 2002, assim como art. 2º, 4º, III, 39, XII, 

49, 51, IV e § 1º, II, todos do Código de Defesa do Consumidor. Por fi m, alega 

violação ao art. 535 do CPC de 1973.

Sustenta, em primeiro lugar, a inexatidão da afirmação do recorrido, 

Ministério Público do Estado de São Paulo, no que respeita à assinatura de 

contrato de adesão e fi xação de cláusula penal, porque inexistentes.

Assevera que, em sua loja virtual, após a escolha do produto pelo 

consumidor, abre-se a oportunidade de escolha da forma de pagamento: cartão 

de crédito, transferência eletrônica e boleto bancário para pessoas físicas que não 

expõem a recorrente ao risco de mora, razão pela qual não haveria sentido algum 

na fi xação de multa de mora para o comprador, como de fato não ocorreu.

Informa que, apenas após a realização do pagamento, que é feito à vista, seja 

por meio de transferência ou boleto, é que a mercadoria é enviada, abrindo-se o 

prazo de entrega do produto. Por sua vez, se o pagamento é efetuado por cartão 

de crédito, os riscos de inadimplemento e de mora passam a ser, exclusivamente, 
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da administradora e do emissor do cartão de crédito, que não possuem qualquer 

ligação com a recorrente.

Aduz, nessa linha, que, caso o consumidor opte pelo pagamento parcelado, 

ou, ainda, se o consumidor atrasa no pagamento da fatura de cartão de crédito, 

os juros cobrados pela mora serão pagos à operadora de cartão de crédito, 

podendo-se falar, portanto, em desequilíbrio do contrato entre o consumidor e 

a administradora de cartão de crédito e não entre a recorrente e o consumidor.

A recorrente argumenta que não cobra e, por isso, nunca receberá os 

juros ou a multa por atraso no pagamento do preço de seus consumidores e, 

por, conseguinte, com base no princípio do equilíbrio contratual (art. 4º, II, do 

CDC), não deveria arcar com juros e multa na hipótese de eventual atraso.

Arremata que, nas vendas efetivadas fora do estabelecimento (via internet) 

e por meio de fi nanciamento, únicas que poderiam ter multa moratória ao 

consumidor pessoa física, não há sua fi xação pela recorrente, mas, eventualmente, 

pela administradora de cartão de crédito, e isso apenas se o consumidor optar por 

pagamento parcelado ou quando atrasar o pagamento da fatura, constituindo-se 

o “laço contratual que possui com a administradora, independente do laço 

contratual que possui com o Recorrente” (fl . 320).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo (fl s. 337-347).

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem 

(fl. 356), ascendendo a esta Corte por meio de provimento do agravo de 

instrumento interposto (fl . 388).

É o relatório.

2. De início, não merece prosperar a apontada violação do art. 535 do 

CPC, pois as alegações que a fundamentaram são genéricas, sem discriminação 

específi ca dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre 

os quais teria incorrido o acórdão impugnado. Incide, no caso, por analogia, a 

Súmula 284 do STF.

3. A principal controvérsia dos autos consiste em defi nir a possibilidade ou 

não de inclusão de multa moratória em contratos celebrados entre consumidores 

e empresa de comércio varejista, para as hipóteses em que descumprir prazo 

ajustado para entrega dos produtos que comercializa, assim como para a hipótese 

de descumprir o prazo fi xado de restituição dos valores pagos pelo consumidor, 

quando exercido seu direito de arrependimento.
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A presente demanda teve origem em inquérito civil instaurado no ano 

de 2008, para apurar irregularidades referentes, principalmente, ao prazo de 

entrega das mercadorias, que seriam praticadas por treze empresas de comércio 

varejista, entre elas a ora recorrente, Kalunga.

Na verdade, outras ações, frutos daquele inquérito, chegaram a este 

Sodalício, em sede de recursos especiais, como o REsp n. 1.548.189/SP, em 

julgamento recentemente concluído pela Egrégia Terceira Turma, sob a relatoria 

do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O Ministro relator proferiu 

voto negando provimento ao recurso especial, mantendo a determinação do 

acórdão consistente na inclusão, nos contratos de venda, de multa de 2% sobre o 

valor da venda, no caso de descumprimento do prazo de entrega e da obrigação de 

devolução do preço, uma vez exercido o arrependimento do consumidor, o que acabou 

prevalecendo por maioria.

Outrossim, anoto que há outro caso de varejista, oriundo do mesmo 

inquérito, em recurso especial concluso ao Gabinete da Ministra Maria Isabel 

Gallotti. Sua Excelência havia negado provimento ao recurso, mas, após a 

interposição de agravo regimental houve reconsideração da decisão e aguarda-se 

novo exame.

4. No caso ora em exame, a sentença manifestou-se acerca dos seguintes 

pontos: 1) fi xação de prazo para entrega dos produtos; 2) fi xação de prazo 

para devolução dos valores ao consumidor que desiste da compra e multa nos 

casos de atraso nessa devolução; 3) multa pelo descumprimento da entrega da 

mercadoria no prazo estipulado (fl s. 180-182):

No que diz ao pedido de estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação 

da Ré, especialmente quanto à entrega da mercadoria, o documento de fls. 88, 

oriundo do sitio da Ré na internet, é claro ao apontar os prazos de entrega, de acordo 

com o valor gasto pelo cliente, pelo local de entrega da mercadoria e a forma de 

transporte por ele eleita.

Assim, desnecessária a inclusão de prazo para o cumprimento da obrigação 

consistente em entregar a mercadoria, pois, como visto, dito prazo já consta nas 

informações dadas ao cliente pela Ré.

Com relação à hipótese em que há desistência do negócio por parte do 

comprador (especificamente aquele que adquire bens à distância, ou seja, pelo 

telefone ou pela internet), respeitado o entendimento do Ministério Público, tem-

se que não há como ser acolhida a sua pretensão.

É que, segundo a regra do artigo 49, parágrafo único, da Lei Federal 8.078/1990, 

tendo o consumidor demonstrado a desistência, a devolução de valores deve ser 

imediata e com correção de valores.
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Ora, a lei já prevê a situação de arrependimento do consumidor, de modo que, 

nesse pertinente, não assiste razão ao Ministério Público.

A lei já prevê a obrigação do fornecedor se o consumidor pretender desistir da 

compra.

Tampouco há que se cogitar de aplicação de multa, pois a lei não prevê essa 

disposição.

(...)

Também não há que ser acolhido o pedido referente à imposição de multa 

contratual para o caso de descumprimento da obrigação de entregar a mercadoria 

no prazo estipulado em contrato e para a hipótese de não devolução imediata do 

valor pago em caso de desistência oportuna por parte do consumidor.

É que, no ver deste Juízo, respeitados entendimentos contrários, não se aplica 

ao caso concreto as disposições do artigo 84 da Lei Federal 8.078/1990 e artigo 11 

da Lei Federal 7.347/1985.

Assim entendo, pois, nem um, nem outro dos dispositivos citados se referem à 

aplicação de multa de modo genérico.

Ao revés, a multa prevista nos mencionados tipos legislativos é vinculada 

a uma obrigação de fazer não cumprida, o que será objeto de apreciação em 

processo judicial, garantido o contraditório.

Portanto, multa, segundo a legislação, deve ser aplicada no caso concreto e 

não de forma genérica.

No entanto, de modo diferente entendeu o acórdão recorrido, que reformou 

a sentença, dando provimento aos pedidos iniciais, mormente no que respeitava 

à inserção nos contratos das multas por descumprimento de prazo de entrega 

dos produtos e dos valores pagos em caso de arrependimento do consumidor. 

Confi ram-se (fl s. 281-287):

A Kalunga comprovou documentalmente que já vinha cumprindo o primeiro 

item do pedido ministerial, porquanto disponibiliza em seu endereço eletrônico a 

informação quanto ao prazo de entrega do produto adquirido, que varia de 1 a 5 

dias úteis após a confi rmação do pagamento, consoante se vê a fl s. 88/89.

(...)

No que toca à desistência da compra realizada via internet (...) Infere-se que as 

informações relativas ao procedimento para devolução de mercadoria, em caso 

de arrependimento estão dispostas no site da ré, onde está previsto, inclusive, que 

a restituição do preço pago será efetivada em até 10 úteis ou estorno na fatura do 

cartão de crédito (fl s. 93).
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Portanto, resta analisar os pedidos de cominação de multa à ré para os casos de 

eventual atraso na entrega da mercadoria ou atraso na restituição do preço pago 

pelo consumidor quando há devolução do produto.

(...)

Aduziu a ré na contestação, que, a empresa não impõe aos consumidores 

cláusula penal porquanto inexiste risco de mora, uma vez que as vendas pela 

internet são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de 

crédito, de modo que somente após a confi rmação do pagamento é que, começa 

a correr o prazo para a entrega do produto.

Entretanto, com a devida vênia, na hipótese em testilha, vislumbra-se a cobrança 

de multa moratória em caso de atraso no pagamento do preço do produto por parte 

do consumidor, eis que há fi nanciamento oferecido pela ré em seu site, para compra 

das mercadorias em parcelas, como se vê dos documentos de fl s. 94/105.

Ora, como bem asseverou o ilustre Promotor de Justiça por ocasião da réplica, 

“irrelevante que a multa moratória devida pelo consumidor reverta em benefi cio 

da financeira. A ré fala do financiamento no caso de pagamento parcelado 

como se absolutamente nada tivesse com o negócio. Mas o financiamento 

do preço ainda que realizado por instituição fi nanceira, é (...) negócio conexo 

umbilicalmente ligado à venda da mercadoria. O financiamento é oferecido 

por ela própria, notadamente em seu sítio de Internet, como demonstram os 

documentos que acompanham a contestação” (fl s. 119).

Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o consumidor, 

cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora, sob pena de desigualdade e 

rompimento do equilíbrio contratual.

(...)

Destarte, considerando os prazos de entrega das mercadorias adquiridas no site 

da ré, bem como o prazo de restituição do valor pago por elas em caso de desistência 

do consumidor, conforme ali disposto, necessária a fi xação de multa para o caso de 

desrespeito a tais prazos por parte da fornecedora, que deve ser no montante de 2% 

do valor do produto, acrescido de juros legais de 1 % ao mês.

5. A defesa do consumidor encontra seu fundamento na Constituição, 

sua regulamentação efetivou-se, igualmente, por expressa determinação 

constitucional (art. 48 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias), 

sendo, pois, imperioso o reforço na dimensão constitucional-protetiva do Código 

de Defesa do Consumidor, que, aliás, preparou o mercado brasileiro para o 

século XXI e consolidou uma nova ética empresarial, apoiada na visão moderna 

de valorização do consumidor como técnica efi caz, capaz de se diferenciar da 

concorrência e ampliar a fi delidade dos clientes.
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Após quase trinta anos de existência, apesar de possuir normas de 

vanguarda, o progresso considerável das técnicas de contratação a distância, as 

inovações tecnológicas e o crescente comércio eletrônico de consumo, assim 

como a democratização do crédito, mostraram razões sufi cientes para que fosse 

instituída, no Senado Federal, Comissão de Juristas incumbida de aperfeiçoar o 

diploma consumerista

Nesse passo, a primeira questão a ser enfrentada nessa seara diz respeito 

à suficiência das normas jurídicas existentes para abranger as relações 

estabelecidas por meio do comércio eletrônico, por exemplo. Discorrendo sobre 

a regulação jurídica do comércio eletrônico e a necessidade de maior proteção 

dos vulneráveis nos sistemas de troca por intermédio da internet, Claudia Lima 

Marques ensina que aquele comércio possui uma unilateralidade visível e uma 

bilateralidade escondida, querendo indicar o desafi o à correta compreensão do 

exercito da liberdade contratual nas transações estabelecidas e o surgimento de 

uma nova vulnerabilidade eletrônica.

Ensina a professora, especialista no tema, que o art. 49 do CDC inova 

o ordenamento jurídico nacional e institui prazo de refl exão obrigatório e um 

direito de arrependimento, para proteger a declaração de vontade do consumidor, 

para que essa possa ser decidida e refl etida com calma, protegida das técnicas de 

venda a domicílio (Comentários ao código de defesa do consumidor. 3. ed. rev., atual. 

e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 911).

No caso do comércio eletrônico (internet), pondera, por sua vez, Leonardo 

Roscoe Bessa, que a razão do direito de arrependimento é a impossibilidade de 

contato físico com o produto. “Por mais que se mostrem diversas fotos, sejam 

esclarecidas as características e qualidades do produto, nada substitui o contato 

direto do consumidor com o bem, fator imprescindível para uma decisão de 

compra”. (Manual de direito do consumidor. Proteção contratual. 2. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 292)

Assenta o art. 49 do CDC:

O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar 

de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre 

que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

P arágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento 

previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante 

o prazo de refl exão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.
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Segundo dispõe o parágrafo único transcrito acima, exercitado o direito 

de arrependimento, não deverá haver enriquecimento ilícito do fornecedor, 

em virtude de sua prática agressiva de venda. “Desconstituído o vínculo pela 

manifestação do consumidor, retornarão ambos os contratantes ao status 

anterior, devendo o fornecedor devolver os valores recebidos, monetariamente 

atualizados” (MARQUES, Claudia Lima. Op. cit, p. 917).

6. No entanto, no caso ora em exame, o Ministério Público de São Paulo 

reivindica providência para situação que vai além do ressarcimento integral de 

direito do consumidor. Na verdade, pleiteia o Parquet a inserção de cláusulas 

contratuais, no contrato de adesão por meio do qual a recorrente pactua com seus 

consumidores, que preveja multa para os casos em que houver descumprimento 

no prazo de entrega dos produtos que comercializa. Da mesma forma, requer 

o autor da ação civil a inserção de cláusula com previsão de multa para o 

descumprimento do prazo de devolução daqueles valores pagos pelo consumidor 

que exercitou o direito de arrependimento referenciado alhures.

A argumentação central do Ministério Público assenta-se, principalmente, 

no desequilíbrio contratual, no fato de tais penalidades serem uma realidade 

para o consumidor e não haver a devida contraprestação por parte do fornecedor. 

Assevera que há, no sítio eletrônico da recorrente, Kalunga, confirmado 

pelo acórdão, inclusive, a opção de fi nanciamento para o caso de pagamento 

parcelado, com previsão de multa moratória para os casos de inadimplemento do 

consumidor das parcelas devidas, sendo irrelevante o fato de os valores pagos a 

título de juros e multas reverterem-se a favor da varejista, já que o fi nanciamento 

é disponibilizado em favor do negócio que realiza, para incrementá-lo.

No que respeita ao princípio do equilíbrio, em direito do consumidor, não 

se pode perder de vista, que, ao lado do princípio da vulnerabilidade, se revela 

como resultado do reconhecimento da desigualdade nas relações de consumo, e 

a necessidade da preservação do direito do consumidor, cuja fi nalidade específi ca 

será sempre garantir o equilíbrio dos interesses entre as partes da relação 

contratual.

Nessa toada, cumpre ressaltar, quanto ao desequilíbrio contratual gerado 

pela prática alegadamente abusiva, consistente na previsão de obrigações para a 

parte hipossufi ciente da relação, que não encontra correspondência em relação 

à outra, que o Código de Defesa do Consumidor optou por fórmulas abertas 

para anunciar as chamadas “práticas abusivas” e “cláusulas abusivas”, lançando 
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mão de um rol meramente exemplifi cativo para descrevê-las. Daí a menção não 

exauriente contida nos arts. 39 e 51, verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas [...];

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que [...].

As técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem 

levar em conta o art. 4º daquele diploma, o qual contém uma espécie de lente 

pela qual devem ser examinados os demais dispositivos, notadamente por 

estabelecer os objetivos da política nacional das relações de consumo e princípios 

que devem ser respeitados - entre os quais se destacam, no que interessa ao caso 

concreto, a “harmonia das relações de consumo” e o “equilíbrio nas relações entre 

consumidores e fornecedores”.

O magistério de Eros Roberto Grau explicita bem a forma pela qual 

devem ser entendidos os objetivos e princípios adotados pelo CDC, sobretudo, 

no artigo 4º:

(...) eu diria que o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor é uma norma-

objeto, porque defi ne os fi ns da política nacional das relações de consumo, quer 

dizer, ela defi ne resultados a serem alcançados. Todas as normas de conduta e 

todas as normas de organização, que são as demais normas que compõem o 

Código do Consumidor, instrumentam a realização desses objetivos, com base nos 

princípios enunciados no próprio art. 4º. Para que existem, por que existem essas 

normas? Para instrumentar a realização dos fi ns defi nidos no art. 4º. Assim, todas 

as normas de organização e conduta contidas no Código do Consumidor, devem 

ser interpretadas teleologicamente, fi nalisticamente, não por opção do intérprete, 

mas porque essa é uma imposição do próprio Código. O que signifi ca isso? Sabemos 

que a interpretação não é uma ciência, é uma prudência. Nela chegamos a mais de 

uma solução correta, tendo de fazer uma opção por uma delas. A circunstância de 

existirem normas-objeto que determinam a interpretação de normas de organização 

e de conduta estreita terrivelmente a possibilidade dessa opção, porque a única 

interpretação correta é aquela que seja adequada à instrumentação da realização 

dos fi ns, no caso, os fi ns estipulados no art. 4º do CDC.

(GRAU, Eros Roberto. Direito do consumidor: fundamentos do direito do 

consumidor. Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: RT, 2011 

(Coleção doutrinas essenciais, v. I), p. 165-166).
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A par da exigência de que as relações entre consumidores e fornecedores 

sejam equilibradas (art. 4º, inciso III), tem-se também como um direito básico 

do consumidor a “igualdade nas contratações” (art. 6º, inciso II) e outros direitos 

não previstos no CDC, mas que derivem “dos princípios gerais de direito” e da 

“equidade” (art. 7º).

Não fosse o bastante, o art. 51, ao enumerar algumas cláusulas tidas por 

abusivas, deixa claro que, nos contratos de consumo, deve haver reciprocidade 

de direitos entre fornecedores e consumidores, mostrando-se abusivas, por 

exemplo, as cláusulas contratuais que:

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora 

obrigando o consumidor;

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que 

igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 

obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Relevante notar também que a Portaria n. 4, de 13.3.1998, da Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE/MJ), previu como abusivas 

e, portanto, nulas, as cláusulas que: “... estabeleçam sanções em caso de atraso ou 

descumprimento da obrigação somente em desfavor do consumidor”.

Ressalte-se, por outro lado, que as disposições contidas em normas 

infralegais, por expressa disposição do CDC, inserem-se na categoria de 

outros direitos “decorrentes (...) de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes” (art. 7º, CDC).

Finalmente, ressalto que essa tendência é mundial, de se exigir reciprocidade 

entre as penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor, tendo sido adotada 

na Diretiva n. 93/13, do Conselho da Comunidade Econômica Européia 

(CEE), de 5.4.93, nos termos do art. 1º, alínea “d”, do Anexo:

1. Cláusulas que têm como objetivo ou como efeito:

[...]

d) Permitir ao profi ssional reter montantes pagos pelo consumidor se este 

renunciar à celebração ou execução do contrato, sem prever o direito de o 

consumidor receber do profi ssional uma indenização de montante equivalente se 

for este a renunciar.
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Extrai-se do mesmo documento, aliás, diretivas específi cas sobre esse 

debate, quais sejam, regras de condutas atinentes ao comércio eletrônico, orientadas 

pela interpretação do favor debilis e pela presunção de vulnerabilidade do 

consumidor. Confi ram-se os seguintes tópicos destacados abaixo:

(38) Os sítios Internet dedicados ao comércio deverão indicar, de forma clara e 

legível, o mais tardar no início do processo de encomenda, a eventual aplicação 

de restrições à entrega e quais os meios de pagamento aceites.

(43) Se o profi ssional não informar adequadamente o consumidor antes da 

celebração de um contrato à distância ou fora do estabelecimento comercial, o 

prazo de retractação deverá ser alargado. Contudo, a fi m de garantir a segurança 

jurídica no que respeita à duração do prazo de retractação, deverá ser introduzido 

um prazo de prescrição de 12 meses.

(46) No caso de o consumidor se retractar do contrato, o profi ssional deverá 

reembolsar todos os pagamentos recebidos do consumidor, nomeadamente 

os relativos às despesas suportadas pelo profissional para entregar os bens 

ao consumidor. O reembolso não deverá ser feito sob a forma de uma nota de 

crédito, salvo se o consumidor tiver usado notas de crédito na transacção inicial 

ou de forma expressa as tiver aceitado. Se o consumidor escolher expressamente 

um determinado tipo de entrega (por exemplo, entrega urgente em 24 horas), 

apesar de o profi ssional ter oferecido um tipo de entrega comum e geralmente 

aceite e com custos de entrega inferiores, a diferença de custo entre os dois tipos 

de entrega deverá ser suportada pelo consumidor.

(48) O consumidor deverá ser obrigado a devolver os bens no prazo máximo 

de 14 dias após ter informado o profi ssional da sua decisão de retractação do 

contrato. Nos casos em que o profi ssional ou o consumidor não cumpra as obrigações 

relativas ao exercício do direito de retractação, deverão ser aplicáveis as sanções 

previstas na legislação nacional nos termos do disposto na presente directiva, bem 

como as disposições em matéria de direito dos contratos.

(52) No contexto dos contratos de venda, a entrega de bens pode ter lugar de 

várias maneiras, imediatamente ou numa data posterior. Se as partes não tiverem 

acordado uma data de entrega específi ca, o profi ssional deverá proceder à entrega 

dos bens o mais rapidamente possível, mas, em qualquer caso, pelo menos até 30 

dias a contar da data de celebração do contrato. A regra respeitante à entrega 

tardia deverá também ter em conta os bens a fabricar ou a adquirir especialmente 

para o consumidor e que não podem ser reutilizados pelo profissional sem 

perda considerável. Por conseguinte, deverá ser prevista na presente directiva 

uma norma que conceda ao profi ssional um prazo adicional razoável em certas 

circunstâncias. Sempre que o profi ssional não entregar os bens dentro do prazo 

acordado com o consumidor, antes de o consumidor poder rescindir o contrato, 

o consumidor deverá solicitar ao profi ssional que proceda à entrega dentro de 

um prazo adicional razoável e ter o direito de rescindir o contrato se o profi ssional 
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não entregar os bens dentro desse prazo adicional. Todavia, esta norma não 

deverá ser aplicável quando o profi ssional tiver recusado proceder à entrega 

dos bens numa declaração inequívoca. Também não deverá ser aplicável se, em 

certas circunstâncias, o prazo de entrega constituir um elemento essencial como, 

por exemplo, no caso de um vestido de noiva, que deverá ser entregue antes do 

casamento. Também não deverá ser aplicável se o consumidor tiver informado o 

profi ssional de que é essencial que a entrega seja efectuada numa data específi ca. 

Para o efeito, o consumidor poderá usar os elementos de contacto do profi ssional 

comunicados nos termos da presente directiva. Nestes casos específi cos, se o 

profi ssional não proceder atempadamente à entrega dos bens, o consumidor 

deverá ter o direito de rescindir o contrato imediatamente após a expiração 

do prazo de entrega inicialmente acordado. A presente directiva não deverá 

prejudicar as disposições nacionais relativas à forma como o consumidor deve 

notifi car o profi ssional da sua intenção de rescindir o contrato.

(53) Além do direito do consumidor de rescindir o contrato no caso de o profi ssional 

não cumprir as suas obrigações no que se refere à entrega dos bens nos termos da 

presente directiva, o consumidor pode, ao abrigo da legislação nacional aplicável, 

recorrer a outras soluções, como conceder ao profi ssional um prazo adicional para 

a entrega, impor a execução do contrato, reter o pagamento e pedir indemnização.

(57) É necessário que os Estados-Membros determinem as sanções aplicáveis à 

violação do disposto na presente directiva e garantam a sua aplicação. Essas sanções 

deverão ser efi cazes, proporcionadas e dissuasivas.

Assim, a meu juízo, seja por princípios gerais do direito, ou pela linha 

adotada no Código, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-

se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, 

para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, fi cando isento de tal 

reprimenda o fornecedor - em situações de análogo descumprimento da avença.

Desse modo, penso que, prevendo o contrato a incidência de multa 

moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, 

a mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a 

mora ou o inadimplemento.

No caso sob exame, penso, aliás, que a multa fi xada pelo acórdão de origem 

tem indiscutível caráter disciplinar, muito mais que repressor. É didático seu 

maior papel. O objetivo de sua instituição e, após, a fi xação em concreto, não é o 

recolhimento, em si, do numerário a ela equivalente. Esse é o meio para alcance 

do fi m maior que se persegue, qual seja, que não haja o descumprimento do 

contrato, mas que, ao revés, haja entrega do produto no prazo avençado ou do valor 

devido pela desistência da compra, também no prazo estipulado como razoável para 

esse acontecimento.
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É preciso deixar bem claro, não interessa ao consumidor ou à sociedade, 

ou interessa menos, o recebimento da multa, com relação ao adimplemento da 

obrigação na forma e prazo acordado.

A inserção nos contratos, como dos autos, da multa moratória visa, acima 

de qualquer coisa, garantir ao consumidor o cumprimento perfeito da avença, a 

não frustração de suas expectativas.

Ressalte-se, ademais, que não prospera a alegação da recorrente no sentido 

de que a empresa não impõe aos consumidores cláusula penal nas compras a 

vista, pelo simples motivo de inexistir risco de mora, uma vez que as vendas 

pela internet são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de 

crédito, de modo que somente após a confi rmação do pagamento é que começa 

a correr o prazo para a entrega do produto.

A assertiva da recorrente, em verdade, opera em seu desfavor, uma vez que 

não é difícil alcançar o raciocínio de que, na verdade, a recorrente não precisa da 

imposição de multa para garantia do cumprimento da obrigação do consumidor, 

justamente porque sua maior garantia é o próprio cumprimento da obrigação 

pelo consumidor, já que, enquanto ele não aperfeiçoa sua obrigação (paga o 

preço), a recorrente não cumpre sua tarefa de entregar o produto. Não há razão 

na instituição da multa nas compras à vista, portanto.

Da mesma forma, não prospera a alegação da recorrente no sentido da 

impossibilidade de imposição de multa em seu desfavor, tendo em vista o 

fato de que aquela penalidade é arbitrada pela instituição fi nanceira, sendo 

ela a verdadeira responsável pelo contrato de financiamento oferecido aos 

compradores da loja virtual.

Não há como acolher aludido argumento porque, em última análise, 

e indiscutivelmente, tal fi nanciamento é manifesto incentivador/facilitador 

dos negócios que se realizam no ambiente virtual. A recorrente tem pleno 

conhecimento de que não fosse a opção oferecida de compras via cartão de 

crédito, em parcelas, ou outro tipo de financiamento, suas vendas seriam 

sensivelmente diminuídas. Ou seja, interessa ao fornecedor a opção de 

pagamento consubstanciado naquele fi nanciamento que a recorrente afi rma ser 

titularizado por pessoa diversa.

Ademais, há de se considerar que ao contratar tal forma de pagamento, o 

consumidor não tem em mente que contrata com pessoa diferente da recorrente 

varejista que dá nome à loja na qual “entrou” para realizar suas compras! Não 

é com a fi nanceira que o consumidor ao menos deseja contratar, mas com a 

fornecedora dos produtos, no caso, a Kalunga Comércio e Indústria.
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7. A solução que se apresenta não é inédita, tendo esta Colenda Turma, 

na ocasião do julgamento do REsp n. 955.134/SC, reconhecido a possibilidade 

de extensão de regra contratual com previsão de multa moratória em desfavor 

do comprador de imóvel aos casos de inadimplemento do vendedor, quando 

referida penalidade não se encontrava prevista, originalmente, no acordo fi rmado 

entre as partes, com base em fundamentos aqui invocados.

Nesse sentido, confi ra-se a ementa do julgado:

Direito do Consumidor e Processual Civil. Recurso especial. Contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel. Rescisão por culpa da construtora 

(vendedor). Defeitos de construção. Arbitramento de aluguéis em razão do 

uso do imóvel. Possibilidade. Pagamento, a título de sucumbência, de laudo 

confeccionado extrajudicialmente pela parte vencedora. Descabimento. 

Exegese dos arts. 19 e 20 do CPC. Inversão de cláusula contratual que previa 

multa exclusivamente em benefício do fornecedor, para a hipótese de mora ou 

inadimplemento do consumidor. Possibilidade.

1. Apesar de a rescisão contratual ter ocorrido por culpa da construtora 

(fornecedor), é devido o pagamento de aluguéis, pelo adquirente (consumidor), 

em razão do tempo em que este ocupou o imóvel. O pagamento da verba 

consubstancia simples retribuição pelo usufruto do imóvel durante determinado 

interregno temporal, rubrica que não se relaciona diretamente com danos 

decorrentes do rompimento da avença, mas com a utilização de bem alheio. Daí 

por que se mostra desimportante indagar quem deu causa à rescisão do contrato, 

se o suporte jurídico da condenação é a vedação do enriquecimento sem causa. 

Precedentes.

2. Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada 

no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de 

equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente 

ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, fi cando 

isento de tal reprimenda o fornecedor - em situações de análogo descumprimento 

da avença. Assim, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso 

de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá 

incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento. 

Assim, mantém-se a condenação do fornecedor - construtor de imóveis - em restituir 

integralmente as parcelas pagas pelo consumidor, acrescidas de multa de 2% (art. 

52, § 1º, CDC), abatidos os aluguéis devidos, em vista de ter sido aquele, o fornecedor, 

quem deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.

3. Descabe, porém, estender em benefício do consumidor a cláusula que 

previa, em prol do fornecedor, a retenção de valores a título de comissão de 

corretagem e taxa de serviço, uma vez que os mencionados valores não possuem 

natureza de cláusula penal moratória, mas indenizatória.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

680

4. O art. 20, caput e § 2º, do Código de Processo Civil enumera apenas as 

consequências da sucumbência, devendo o vencido pagar ao vencedor as 

“despesas” que este antecipou, não alcançando indistintamente todos os gastos 

realizados pelo vencedor, mas somente aqueles “endoprocessuais” ou em razão 

do processo, quais sejam, “custas dos atos do processo”, “a indenização de viagem, 

diária de testemunha e remuneração do assistente técnico”. Assim, descabe o 

ressarcimento, a título de sucumbência, de valores despendidos pelo vencedor 

com a confecção de laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua 

confi ança. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 955.134/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

16/08/2012, DJe 29/08/2012)

8. Por fi m, resta salientar, a título apenas de registro, que o aperfeiçoamento 

do Código de Defesa do Consumidor conta com capítulo específi co atinente ao 

comércio eletrônico e, entre as inovações sugeridas pela Comissão responsável 

pela elaboração do Projeto de Lei de alteração, percebe-se a preocupação com a 

inclusão de institutos que dêem efi cácia aos princípios informadores desse ramo 

do direito.

Nessa linha, confi ram-se os artigos do CDC, com redação proposta pelo 

PL n. 3.514/2015, em tramitação na Câmara dos Deputados, no que respeita 

ao comércio eletrônico, numa tentativa clara de dar efetividade aos comandos 

originais do diploma do consumidor.

Art. 49. O consumidor pode desistir da contratação a distância no prazo de 7 

(sete) dias a contar da aceitação da oferta, do recebimento ou da disponibilidade 

do produto ou serviço, o que ocorrer por ultimo.

§ 1º ...................................................................................................

§ 2º Por contratação a distancia entende-se aquela efetivada fora do 

estabelecimento ou sem a presença física simultânea do consumidor e do 

fornecedor, especialmente em domicilio, por telefone, por reembolso postal ou 

por meio eletrônico ou similar.

§ 3º Equipara-se à modalidade de contratação prevista no § 2º deste artigo 

aquela em que, embora realizada no estabelecimento, o consumidor não 

tenha tido a prévia oportunidade de conhecer o produto ou serviço, por não se 

encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou difi culdade de acesso a seu 

conteúdo.

§ 4º A desistência formalizada dentro do prazo previsto no caput implica a 

devolução do produto, com todos os acessórios recebidos pelo consumidor e a 

nota fi scal.
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§ 5º Caso o consumidor exerça o direito de arrependimento, inclusive em 

operação que envolva retirada de recursos ou transação de fi nanciamento, os 

contratos acessórios de crédito são automaticamente rescindidos, devendo ser 

devolvido ao fornecedor do crédito o valor total fi nanciado ou concedido que 

tiver sido entregue, acrescido de eventuais juros incidentes até a data da efetiva 

devolução, tributos e tarifas, sendo estas cobradas somente quando aplicável.

§ 6º Sem prejuízo da iniciativa do consumidor, o fornecedor deve comunicar 

de modo imediato a manifestação do exercício de arrependimento à instituição 

fi nanceira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, a fi m de que:

I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor;

II - seja efetivado o estorno do valor, caso a fatura já tenha sido emitida no 

momento da comunicação;

III - caso o preço já tenha sido total ou parcialmente pago, seja lançado o 

crédito do respectivo valor na fatura a ser emitida posteriormente à comunicação.

§ 7º Se o fornecedor do produto ou serviço descumprir o disposto no § 1º ou 

no § 6º, o valor pago será devolvido em dobro.

§ 8º O fornecedor deve informar, de forma prévia, clara e ostensiva, os meios 

adequados, facilitados e eficazes disponíveis para o exercício do direito de 

arrependimento do consumidor, que devem contemplar, ao menos, o mesmo 

modo utilizado para a contratação.

§ 9º O fornecedor deve enviar ao consumidor confi rmação individualizada e 

imediata do recebimento da manifestação de arrependimento.

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto por Kalunga Comércio e Indústria Gráfi ca Ltda em face acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Bem móvel. Ação civil pública. Compra e venda de mercadorias fornecidas por 

grande empresa através do seu site na internet. Possibilidade de desistência do 

negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste 

é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora. Restituição da 

quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora. Necessidade 

de fi xação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, 

seja quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do 
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produto. Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês. Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do 

contrato, para que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula 

penal, mas também o fornecedor - Recurso parcialmente provido.

Contra o referido julgado, foram opostos embargos declaratórios, cujo 

acórdão recebeu a ementa assim lavrada:

Embargos de declaração. Apelação coisas bem móvel. Ação civil pública. 

Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora apresenta erro 

de fato, contradição, obscuridade e omissão. Nítido caráter infringente, sem 

condições de ser provido, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e 

decidida, o que não é de se admitir. Embargos rejeitados.

A recorrente interpôs recurso especial, em cujas razões sustentou que o 

acórdão estadual é omisso; nas vendas realizadas em sua loja virtual não há 

assinatura de contrato de adesão com fi xação de cláusula penal; mesmo que fosse 

fi rmado contrato, não haveria sentido algum em se fi xar multa moratória porque 

as formas de pagamento para pessoas físicas – cartão de crédito, transferência 

eletrônica e boleto bancário – não expõem o recorrente ao risco da mora; o 

pagamento por meio de cartão de crédito lhe é repassado pela operadora do 

cartão, e é esta que assume o risco da inadimplência; que nos pagamentos 

efetuados por transferência eletrônica e boleto bancário, recebe o preço do 

produto à vista; não pode ser penalizada por oferecer aos seus consumidores 

diversos meios de pagamento; não cobra e nunca receberá os juros ou multa por 

atraso no pagamento do preço de seus consumidores; a imposição de cláusula 

penal nos casos de atraso na entrega de mercadorias, ou na restituição do 

valor pago nos casos de arrependimento do consumidor, viola o princípio do 

equilíbrio contratual; a parte dispositiva abarcou também a forma de pagamento 

faturada, exclusiva de pessoas jurídicas que não se encontram sob o manto 

protetor das normas consumeristas; a multa, fi xada em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) para cada eventual descumprimento na fi xação da multa moratória é 

exorbitante, merecendo redução.

A Corte de origem, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento 

ao recurso especial, decisão que foi impugnada por meio de agravo em recurso 

especial.

Ao examinar os temas suscitados no agravo, o Relator, Ministro Luis Felipe 

Salomão, houve por bem dar provimento ao agravo para melhor exame do recurso 

especial. Negou provimento, todavia, ao pedido de reforma, sob o fundamento 
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de que o acórdão estadual não é omisso; o REsp n. 1.548.189/SP, julgado pela 

Terceira Turma, em caso semelhante, manteve a determinação de imposição 

de multa, conforme estabelecido pela Corte de origem; a inserção de cláusulas 

contratuais no pacto de adesão é providência que atende ao equilíbrio contratual, 

já que o consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade; a abusividade 

de cláusulas que estabelecem sanções em caso de atraso ou descumprimento 

de obrigação somente em desfavor do consumidor é reconhecida pela Portaria 

n. 4 de 13.3.1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça (SDE/MJ); tal entendimento corresponde a tendência mundial, 

como se colhe do exame da Diretiva n. 93/13 do Conselho da Comunidade 

Econômica Européia (CEE), de 5.4.1993; a recorrente se aproveita da facilidade 

de oferecer o pagamento por meio de cartão de crédito para fomentar suas 

vendas; por ocasião do julgamento do REsp n. 955.134/SC, o STJ reconheceu 

a possibilidade de estender a multa moratória em desfavor do comprador de 

imóvel no caso de inadimplemento do vendedor, quando a referida penalidade 

não se encontrava prevista no acordo original fi rmado entre as partes; o PL n. 

3.514/2015, em tramitação na Câmara dos Deputados, tenta dar efetividade aos 

comandos originais do CDC para resguardar os direitos do consumidor quando 

atua no comércio eletrônico.

É o relatório.

Logo de início é importante frisar que o entendimento que consta do 

precedente citado pelo Ministro Luis Felipe Salomão - REsp n. 955.134/SC, 

também de sua relatoria - não pode ser, data vênia, aplicado no caso dos autos.

Com efeito, o paradigma diz respeito à inversão de cláusula penal em 

determinado contrato de compra e venda de imóvel. A cláusula foi expressamente 

pactuada pelos contratantes, entretanto só favorecia um deles – o vendedor. A 

Quarta Turma entendeu por bem que, em face do princípio do equilíbrio 

contratual, a cláusula poderia ser invertida para também penalizar o vendedor 

em face dos transtornos causados pela sua mora.

Já o caso em exame decorre da pretensão do Ministério Público de impor 

a pactuação de multa moratória em desfavor da empresa ré, porque esta nunca é 

penalizada em razão da sua mora, enquanto o consumidor sempre responde com 

a incidência de cláusula penal quando atrasa o pagamento de suas prestações. 

Embora não haja, no contrato de adesão em tela, previsão contratual de multa 

que reverta à vendedora em caso de mora do consumidor, este arcará com multa 

em prol da instituição fi nanceira responsável pela concessão do crédito, quando 
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a compra for fi nanciada. Trata-se, portanto, de situação diversa da apreciada pela 

Turma no precedente mencionado.

Como já relatado, a sentença havia julgado o pedido improcedente. Ao 

julgar a apelação do Ministério Público, o voto condutor do acórdão delimitou 

o âmbito de procedência do pedido, afi rmando que não tem sentido impor a 

multa contratual nas compras realizadas nos estabelecimentos físicos da empresa 

ré (86,96%), porque a mercadoria é entregue à vista. Segue então argumentando 

que também as vendas por telefone (4,92%) não podem dar ensejo à multa 

postulada na ação civil pública, porque efetuadas apenas por pessoas jurídicas 

que, segundo o acórdão, não se caracterizam como consumidoras, de modo que 

sobram 7,12% das vendas, apenas as concretizadas na internet, as quais podem 

ser objeto da imposição da multa contratual (fl . 282 e-STJ). Ao justifi car a 

procedência do pedido, considera o seguinte:

Ora, como bem asseverou o ilustre Promotor de Justiça por ocasião da réplica, 

“irrelevante que a multa moratória devida pelo consumidor reverta em benefício da 

fi nanceira. A ré fala do fi nanciamento no caso de pagamento parcelado como se 

absolutamente nada tivesse com o negócio.

Mas o fi nanciamento do preço, ainda que realizado por instituição fi nanceira, é 

(...) negócio conexo umbilicalmente ligado à venda da mercadoria. O fi nanciamento 

é oferecido por ela própria, notadamente em seu sítio de Internet, como demonstram 

os documentos que acompanham a contestação” (fl s. 119).

Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o consumidor, 

cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora, sob pena de desigualdade e 

rompimento do equilíbrio contratual.

Notamos, então, que o fundamento para instituir a multa moratória em 

detrimento da empresa ré seria a aplicação do princípio do equilíbrio contratual. 

A empresa estaria estabelecendo a multa em seu sítio da internet, quando do 

fi nanciamento do preço, ainda que indiretamente, por meio de instituição 

fi nanceira, em “negócio conexo umbilicalmente ligado à venda da mercadoria”.

Postulou a recorrente, em embargos de declaração, fosse esclarecido que 

a multa deveria ser imposta apenas nas compras realizadas pela internet, como 

delimitado anteriormente, e nas modalidades onde é empregado o fi nanciamento 

com auxílio de instituição fi nanceira.

Os embargos de declaração foram rejeitados, mas penso que está 

claramente defi nido no acórdão que a multa foi imposta apenas nas compras 

realizadas pela internet. Por outro lado, não seria coerente que eventual atraso 
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na entrega do produto vendido com o uso de cartão de crédito fosse sancionado 

com multa em prol do consumidor e idêntico benefício não fosse estendido ao 

consumidor que pagou à vista, por meio de transferência ou boleto bancário. A 

falta de nexo do único fundamento invocado pelo acórdão - inversão da multa 

prevista apenas contra o consumidor - quando, sequer em tese, tal multa poderia 

onerá-lo, nos casos de pagamento à vista em compra pela internet, guarda 

relação com o mérito da pretensão e será examinado adiante.

Afasto, portanto, a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC.

Passo ao exame do mérito do pedido inicial.

O acórdão estadual indica que a empresa recorrente estaria impondo 

ao consumidor o pagamento de multa moratória, e, em face do princípio do 

equilíbrio contratual, erigido no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor, 

necessária a imposição da mesma penalidade à empresa, quando houver atraso 

no envio da mercadoria e demora na restituição do valor adiantado nas vendas 

canceladas em face do exercício do direito de arrependimento.

Especificamente no que se refere à imposição da multa por parte da 

empresa, o acórdão é obscuro, apontando os documentos de fl s. “94/105” (fl s. 

122/133 e-STJ) como indicativos dessa cobrança. Esses documentos, todavia, 

são apenas cópias impressas de várias telas da loja virtual da empresa, em que se 

encontram descritas várias formas de pagamento com suas especifi cações, sem 

se referirem uma única vez à cobrança de cláusula penal ou multa moratória.

Infere-se, portanto, que o acórdão estaria se referindo à forma de 

pagamento por meio de cartão de crédito. As outras modalidades dizem 

respeito a pagamento à vista e faturado - este último, apesar da possibilidade 

de parcelamento, também não apresenta referência alguma à multa moratória, 

sendo, ademais, privativo de clientes pessoas jurídicas, aos quais negada a 

proteção do CDC pelo próprio acórdão recorrido.

Assim, não é a empresa recorrente que está cobrando, diretamente, a multa 

moratória de seus clientes; depreende-se da leitura do julgado estadual que o simples 

fato de permitir a compra por meio de cartão de crédito autorizaria a imposição de 

cláusula penal à empresa ré, como corolário do equilíbrio contratual. Se a compra 

é realizada por meio de cartão de crédito, e a parte pode ser penalizada pelo seu 

atraso no pagamento da fatura com a multa contratual, a empresa vendedora do 

bem também deveria ser penalizada nos casos em que incorrer em mora.
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A manutenção desse raciocínio para justificar a imposição da pena à 

empresa, entretanto, enfrenta uma série de difi culdades.

Em primeiro lugar, a loja permite a utilização de diversas bandeiras 

de cartão de crédito. Em nenhum momento foi investigado se todas essas 

operadoras cobram a referida multa, e em que percentual. Assim, a imposição da 

multa ao consumidor quando do inadimplemento não passa de uma suposição, e o 

seu percentual, nos casos em que efetivamente cobrada, é incerto.

Em segundo lugar, o contrato de cartão de crédito não pode ser chamado 

de acessório ao pacto de compra e venda, a não ser no sentido mais lato do 

vocábulo, de servir como instrumento para a realização do negócio. Na verdade 

se trata de pactos autônomos, com fornecedores de serviços diversos (compra e venda 

e fi nanceiro) e cláusulas diferentes e incomunicáveis.

De forma alguma, data maxima vênia, o contrato de cartão de crédito 

pode ser considerado “umbilicalmente” ligado ao contrato de compra e venda. 

O consumidor dispõe de diversos outros meios de pagamento, conforme acima 

explicitado, e, portanto, não depende apenas de determinado cartão para efetuar 

compras no site da recorrente, sendo, ademais, diversas as bandeiras de cartão 

aceitas como meio de pagamento.

No pacto entre o consumidor e a operadora de cartão não se pode cogitar 

de desequilíbrio contratual, uma vez que a cobrança de encargos moratórios é 

contrapartida contratual e legalmente prevista diante da mora do consumidor, 

que obteve o crédito de forma fácil e desembaraçada, sem prestar garantia 

adicional alguma além da promessa de pagar no prazo acertado.

Quebra de contrato pela administradora do cartão haveria se esta não se 

desincubisse da obrigação assumida com o consumidor de autorizar a compra 

e repassar o pagamento ao vendedor do produto. Mas disso não se cogita na 

presente ação civil pública, a qual não se volta contra a administradora ou 

fi nanceira do cartão de crédito.

Já no pacto de compra e venda, a empresa fornecedora recebe o preço (da 

operadora de cartão de crédito), e só depois de confi rmado o pagamento, envia 

o produto ao consumidor. Não há risco de mora do consumidor em relação à 

fornecedora, e, por isso, logicamente, não há previsão de multa moratória. Como 

justifi car a imposição, pelo Judiciário, de uma cláusula penal à empresa, com base no 

princípio do equilíbrio contratual, se a multa moratória não é por ela cobrada, nem 

reverterá em seu proveito?
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A circunstância de que o consumidor se utiliza do cartão de crédito como 

facilitador para adquirir produtos em lojas virtuais, o que é de seu interesse 

e também da empresa vendedora, por aumentar a possibilidade de meios de 

pagamento e, portanto, de negócios, não implica a quebra da autonomia entre 

os contratos de cartão de crédito e o contrato de compra e venda. Assim, não se 

vislumbra que a imposição da multa contratual para empresa seja um corolário 

do princípio do equilíbrio contratual entre comprador e vendedor erigido no 

Código de Defesa do Consumidor.

Observo que a previsão de multa por atraso de entrega de mercadoria, com 

base na inversão de multa prevista no contrato de fi nanciamento, acarretaria 

a incongruência, apontada pela recorrente em seus embargos de declaração 

na origem, de que tal multa somente poderia ser invertida quando prevista, 

ao menos em tese, ou seja, nas compras a prazo. Assim, o consumidor que 

comprasse com pagamento à vista, diante do atraso na entrega, não seria 

benefi ciado com a multa, ao contrário do que ocorreria com o consumidor que 

optasse por parcelar o preço da mercadoria. O absurdo da conclusão demonstra 

o equívoco da premissa: a multa, acaso existente, diz respeito ao contrato entre 

o consumidor e fi nanceira, em nada aproveitando ou prejudicando a vendedora, 

de modo que não há multa contratual a ser contra ela invertida, seja nas compras 

à vista, seja nas parceladas com o uso do cartão de crédito.

Por mais simpáticos que sejamos à idéia de que os fornecedores de serviços 

e produtos devam responder pelo atraso no cumprimento de suas obrigações, 

o fato é que o Código de Defesa do Consumidor não impôs a eles a multa 

contratual. O art. 49 do CDC dispõe que o fornecedor, nos casos em que o 

consumidor exercita o direito de arrependimento, deverá restituir imediatamente 

o valor pago, com atualização. A previsão da atualização monetária pode parecer 

contraditória se a restituição deve ser imediata; entretanto, denota que pode 

haver demora no reembolso ao consumidor – mas essa demora não prejudica o 

equilíbrio da relação de consumo a ponto de demandar a imposição, genérica e 

abstrata, por lei, de cláusula penal.

Nos casos de atraso na devolução da mercadoria em hipótese de venda 

cancelada pelo consumidor no prazo de arrependimento, da mesma forma, o 

legislador preferiu não instituir regra específi ca de penalização do consumidor. 

A experiência indica que, não raro, esse atraso pode ser atribuído a circunstâncias 

que escapam da seara do fornecedor e do consumidor, como dificuldades 

encontradas por terceiros que realizam o transporte das mercadorias.
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Em suma, o legislador não anteviu quebra no equilíbrio contratual 

nos casos de atraso na entrega de mercadoria ou restituição decorrente de 

arrependimento, ao menos não a ponto de lançar mão da imposição da multa 

contratual ao fornecedor, como norma geral e abstrata. Assim, dado que ao 

Poder Judiciário não é atribuída a tarefa de substituir o legislador, a “inversão” 

da cláusula deve partir do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a 

cláusula penal tenha sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do 

equilíbrio contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do 

CDC. Nenhum desses requisitos se faz presente, data maxima vênia, no caso 

sob exame.

Anoto que o estímulo ao cumprimento dos prazos para a entrega de 

mercadorias, e para devolução do pagamento em caso de desistência da compra, 

não depende da imposição, pelo Judiciário, de cláusula contratual padrão, não 

prevista em lei e nem pelos contratantes.

Em princípio, é razoável supor que o fornecedor cumpra tais obrigações, 

tendo como objetivo o seu bom nome comercial. As leis do mercado tendem 

a punir aqueles que prestam serviço defi ciente, e, para tanto, os consumidores 

dispõem de variados canais na internet para tornar públicas suas reclamações 

e também elogios, o que pode ser mais efi caz do que a ingerência do Poder 

Judiciário na imposição prévia e abstrata de cláusulas contratuais, por mais bem 

intencionadas que sejam iniciativas do gênero.

Necessário ressaltar que o consumidor não está desamparado, e sempre 

pode recorrer ao Poder Judiciário quando, no caso concreto, o atraso na entrega 

da mercadoria, ou na restituição do preço da compra cancelada, for injustifi cado 

e ultrapassar os limites da razoabilidade.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedente o pedido.

É como voto.

VOTO-VISTA

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

interposto por Kalunga Comércio e Indústria Gráfi ca Ltda., com fundamento no 

art. 105, III, “a”, da CF, contra os acórdãos de fl s. 273/288 e 298/304 (e-STJ), do 

TJSP, assim ementados:
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Bem móvel. Ação civil pública. Compra e venda de mercadorias fornecidas por 

grande empresa através do seu site na internet. Possibilidade de desistência do 

negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste 

é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora. Restituição da 

quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora. Necessidade 

de fi xação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, seja 

quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do produto. 

Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros legais de 

1% ao mês. Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do contrato, para 

que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula penal mas também 

o fornecedor. Recurso parcialmente provido. (e-STJ fl . 276 – grifei.)

Embargos de declaração. Apelação. Coisas. Bem móvel. Ação civil pública. 

Alegação de que o Acórdão proferido pela Turma Julgadora apresenta erro 

de fato, contradição, obscuridade e omissão. Nítido caráter infringente, sem 

condições de ser provido, porquanto busca o reexame de matéria já analisada e 

decidida, o que não é de se admitir. Embargos rejeitados. (e-STJ fl . 300.)

A recorrente, para demonstrar a licitude da conduta, detalha assim o 

procedimento adotado nas vendas realizadas por meio de sua “loja virtual”:

i. Acessado o site da Kalunga, o comprador, na página inicial, vislumbra as 

ofertas do dia, bem como links de acesso a diversas categorias de produtos (fl s. 

94/96 dos autos).

ii. Escolhido o produto, abre-se nova página, com preços e detalhes do produto 

(fl s. 97/98 dos autos).

iii. Interessado em adquirir um produto, o comprador clica em “comprar”, 

opção que o remete à etapa seguinte.

iv. O comprador é remetido à página de identifi cação. Caso seja sua primeira 

compra no site, é necessário que se faça um cadastro, no qual devem constar seu 

nome, RG, CPF, endereço e email de identifi cação. (fl s. 99/101 dos autos).

v. Identifi cado o comprador, são apresentadas as transportadoras que prestam 

serviço para a Kalunga nas diversas regiões atendidas pelo site, com os diferentes 

valores de frete e prazos de entrega do produto. (fl s. 90/92 e 102 dos autos).

vi. Levando em consideração o valor do frete e o prazo de entrega, o comprador 

escolhe a transportadora e clica em “Finalizar Compra”.

vii. O comprador, então, deve escolher a forma de pagamento de sua 

preferência, a saber (a) cartão de crédito; (b) transferência eletrônica; (c) boleto 

bancário; (d) faturado (esclusivamente disponível para pessoas jurídicas), 

conforme documentos juntados às fl s. 103/106 dos autos.
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Afi rma a recorrente que “não há a assinatura de contrato de adesão, com 

fi xação de cláusula penal” (e-STJ fl . 317) e que:

11. E, mesmo que fosse firmado um contrato, o que se admite somente 

para argumentar, não haveria sentido algum fixar uma multa de mora para 

o comprador, eis que, das quatro formas de pagamento disponíveis – cartão 

de crédito, transferência eletrônica, boleto bancário e faturado (esta última 

exclusivamente disponível para pessoas jurídicas) –, as três primeiras não expõem 

a Recorrente ao risco da mora.

12. Com efeito, optando o comprador em cumprir sua obrigação por meio 

de uma transferência eletrônica ou de um boleto bancário, o pagamento é feito à 

vista, antes do envio da mercadoria. Somente após a confi rmação do pagamento 

é que abrirá, para a Recorrente, o prazo de entrega do produto, conforme se 

verifi ca nos documentos de fl s. 88/89 e 103/106 dos autos.

13. Efetuado pagamento com a utilização de cartão de crédito, a administradora 

do cartão passa a ser responsável pelo repasse das quantias à Recorrente, 

deduzida a taxa de desconto. Os riscos de inadimplemento e de mora passam a 

ser, exclusivamente, da administradora e do emissor do cartão de crédito. Mesmo 

que o comprador não pague a fatura, as empresas responsáveis pelo cartão estão 

contratualmente obrigadas a efetuar os repasses à Recorrente.

14. E, ao contrário do que supôs o v. Acórdão do Tribunal a quo, a Kalunga não 

está ligada a fi nanceiras, como outras lojas do ramo.

15. O que a Kalunga oferece aos consumidores é diversos meios de pagamento. 

Entre eles, está o pagamento por intermédio de cartão de crédito, no qual a 

Kalunga informa ao seu consumidor que valores superiores a R$ 149,99 (cento 

e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) podem ser parcelados em 3 

(três) vezes sem juros (o que não é fi nanciamento, portanto) e parcelados em 10 

(dez) vezes com juros.

16. Ora, a Kalunga sempre receberá da operadora do cartão de crédito o valor 

de face da venda. Caso o consumidor opte pelo pagamento parcelado, ou, ainda, 

caso o consumidor atrase no pagamento da fatura de cartão de crédito, os juros 

serão pagos por ele à operadora de cartão de créditos. Trata-se, portanto, do 

equilíbrio do contrato fi rmado entre consumidor e a administradora de cartão de 

crédito. (e-STJ fl s. 317/318.)

Mais adiante, assevera que, “muito embora exista ligação entre o contrato 

firmado entre o consumidor e a Kalunga e aquele firmado entre ele e a 

administradora de cartão de crédito, os equilíbrios econômicos dos contratos distintos 

não podem, data vênia, serem considerados em conjunto” (e-STJ fl . 318). Acrescenta 

que “a Kalunga não cobra e nunca receberá os juros ou a multa por atraso no 

pagamento do preço de seus consumidores. Por conseguinte, com base no 
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princípio do equilíbrio contratual (art. 4º, II, do CDC), não deveria arcar com 

juros e multa na hipótese de eventual atraso” (e-STJ fl . 318).

Sustenta que o princípio da liberdade contratual não foi extinto pelos 

novos princípios. Segundo a recorrente, “o Art. 421 do Código Civil começa 

explicitando o princípio da liberdade contratual, para, somente após, limitá-lo 

e fundamentá-lo na função social” (e-STJ fl . 318), e inexiste lei “que obrigue a 

Recorrente a incluir cláusula penal contra si, em ofertas nas quais, ao comprador, 

não é imposta tal obrigação” (e-STJ fl . 319).

Entende que “não procede a alegação do Recorrido de que, sem a cláusula 

penal, o disposto no Art. 39, do CDC fi caria ‘desvalido juridicamente’, pois não 

haveria ‘sanção bastante para o seu desrespeito’ (fl . 06 dos autos)” (e-STJ fl . 319). 

Isso porque “a própria lei que estabelece o dever do devedor de responder ‘pelos 

prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualizações dos valores monetários 

segundo os índices ofi ciais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado’ (Art. 

395, do Código Civil). O Art. 396, do CC, por sua vez, ressalva que, se não 

houve ‘fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora’” (e-STJ fl . 

320).

Alternativamente, aponta contrariedade aos arts. 2º do CDC e 476 do 

CC/2002. Esclarece que “o v. Acórdão recorrido condenou a Recorrente a 

estabelecer em todas as suas operações de venda de produtos multa moratória para o 

caso de atraso na entrega a mercadoria, bem como multa moratória para o eventual 

atraso na restituição do preço pago pelo consumidor, nas hipóteses de arrependimento 

previstas no art. 49, § único, do CDC, no montante de 2% do valor do produto, 

além de juros legais de 1% ao mês, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 

por consumidor em relação ao qual haja a violação” (fl . 235 dos autos, g.n.)” 

(e-STJ fl . 321). No entanto, o TJSP deixou de explicitar “que as vendas feitas 

exclusivamente a pessoas jurídicas não se encontram abarcadas pelo julgado” 

(e-STJ fl . 321), o que seria de rigor, tendo em vista que as referidas empresas 

“não podem ser consideradas como consumidoras, pois não são destinatárias 

fi nais fáticas e econômicas dos bens adquiridos (art. 2º do CDC)” (e-STJ fl . 

321). Incide, “nos contratos de compra e venda interempresariais” (e-STJ fl . 

322), o Código Civil, sendo incabível, em tais relações contratuais, a intervenção 

do Ministério Público “como substituto processual (art. 82, I, do CDC), para 

defender os interesses de grandes conglomerados multinacionais, do maior 

escritório de advocacia do país, e etc.” (e-STJ fl . 323).
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Especifi camente a respeito das vendas faturadas, aduz que também “não 

seria a hipótese de prever cláusula penal para a Recorrente” (e-STJ fl . 323) pelas 

seguintes razões:

44. Primeiro, porque, como se infere do site da Recorrente, não é fi rmado, 

com o comprador pessoa jurídica, contrato de adesão algum, bem como não há 

previsão da cobrança de cláusula penal: a pessoa jurídica compradora somente 

preenche um cadastro e o envia, à Recorrente, juntamente com a documentação 

necessária (fl s. 105/108 dos autos).

45. Ademais, no caso de venda faturada, o produto é entregue muito antes do 

pagamento do preço. Com efeito, os prazos de entrega são de alguns dias úteis, 

enquanto o prazo de pagamento é igual ou superior a 30 (trinta) dias (fl s. 103/104 

dos autos). Assim, considerando a regra da interdependência das prestações 

contratuais (Art. 476 do Código Civil), não há sentido algum a previsão de cláusula 

penal para obrigação da Apelada, já que esta é cumprida antes de ter ocorrido o 

cumprimento da contraprestação (pagamento do preço). (e-STJ fl s. 323/324.)

Insurge-se, ainda, contra o valor da multa, nos seguintes termos:

47. Em qualquer caso acima, há que ser diminuída a multa fi xada para o caso 

de descumprimento da condenação, eis que absolutamente exorbitante.

Com efeito, a cominação de multa em R$ 10.000,00 para cada eventual 

descumprimento na fi xação de multa moratória, num universo de milhares de 

vendas é absolutamente exagerado e desproporcional ao descumprimento em 

questão.

Diante disso, requer-se seja reformado o v. acórdão nesse ponto diminuindo-

se o valor da multa por descumprimento.

Por último, argumenta que, “apesar (i) de terem sido expressamente 

mencionados nas razões da Apelação; (ii) de ter sido demonstrada nos 

fundamentos expendidos no v. acórdão recorrido a negativa de vigência dos 

referidos dispositivos legais; e (iii) de ter o Recorrente oposto embargos de 

declaração, alegando que os artigos em questão não foram referidos de maneira 

expressa no v. acórdão recorrido, o órgão rejeitou os embargos, afi rmando que 

‘não padece o acórdão de qualquer omissão a ser sanada’” (e-STJ fl s. 324/325). 

Em tal contexto, caso se entenda que os dispositivos legais carecem de 

prequestionamento, deve o recurso especial ser provido por afronta ao art. 535, 

II, do CPC/1973.

A título de conclusão, afi rma que “restou clara [...] a negativa de vigência 

aos arts. 535, do Código de Processo Civil, 4º, III, 39, XII, 49, 51, IV, e 51, § 1º, 
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II, do Código de Defesa do Consumidor; 395, 396, 421 e 476, do Código Civil” 

(e-STJ fl . 326).

Pede, então, (i) seja afastada “a necessidade de fi xação de multa moratória” 

(e-STJ fl . 320); ou (ii) sejam fi xados “os limites da condenação, que deverão ser 

apenas àquelas compras efetivadas por pessoas físicas fora do estabelecimento, 

no site da empresa e por meio de fi nanciamento com cartão de crédito” (e-STJ 

fl . 324); ou (iii) seja reduzida a multa por descumprimento (cf. e-STJ fl . 324); ou 

(iv) caso se reconheça ausente o prequestionamento das normas indicadas como 

contrariadas, seja acolhido o recurso com fundamento na violação do art. 535, II, 

do CPC/1973 (cf. e-STJ fl . 324).

O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da ação civil pública, 

apresentou contrarrazões (e-STJ fl s. 337/347), e o recurso especial não foi 

admitido na origem (e-STJ fl . 356), tendo seguimento nesta Corte Superior em 

decorrência do provimento do AREsp n. 325.758/SP (e-STJ fl . 388).

O Dr. Pedro Henrique Távora Niess, ilustrado Subprocurador-Geral da 

República, reportou-se à manifestação do parquet estadual, aguardando o não 

conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-STJ fl . 396).

O em. Ministro Luis Felipe Salomão, Relator, negou provimento ao recurso 

especial. Destacou Sua Excelência os princípios e as regras contidos nos arts. 4º, 

III, 6º, II, 7º, 39, 49 e 51, IX, XI e XII, do CDC, citando, ainda, lições de Eros 

Roberto Grau a respeito da interpretação teleológica e fi nalística do referido 

Código, a Portaria n. 4, de 13.3.1998, da Secretaria de Direito Econômico 

do Ministério da Justiça (SDE/MJ) e, a título de ilustração, a Diretiva n. 

93/13, do Conselho da Comunidade Econômica Européia (CEE), de 5.4.1993, 

concluindo em seu voto que:

Assim, a meu juízo, seja por princípios gerais do direito, ou pela linha adotada 

no Código, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se 

abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, 

para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual, fi cando isento de tal 

reprimenda o fornecedor – em situações análogo descumprimento da avença.

Assim, penso que, prevendo o contrato a incidência de multa moratória 

para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma 

multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o 

inadimplemento.

[...]

Ressalte-se, ademais, que não prospera a alegação da recorrente no sentido 

de que a empresa não impõe aos consumidores cláusula penal nas compras 
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a vista, pelo simples motivo de inexistir risco de mora, uma vez que as vendas 

pela internet são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de 

crédito, de modo que somente após a confi rmação do pagamento é que começa 

a correr o prazo para a entrega do produto.

A assertiva da recorrente, em verdade, corre em seu desfavor, uma vez que 

não é difícil alcançar o raciocínio de que, na verdade, a recorrente não precisa 

da imposição de multa para garantia do cumprimento da obrigação pelo 

consumidor, já que, enquanto ele não aperfeiçoa sua obrigação (paga o preço), 

a recorrente não cumpre sua tarefa de entregar o produto. Não há razão na 

instituição da multa nas compras a vista, portanto.

Da mesma forma, não prospera a alegação da recorrente no sentido da 

impossibilidade de imposição de multa em seu desfavor, tendo em vista esta 

a cargo do consumidor é arbitrada por instituição financeira, sendo aquela 

a verdadeira responsável pelo contrato de financiamento oferecido aos 

compradores da loja virtual.

Não há como acolher aludido argumento porque, em última análise, e 

indiscutivelmente, tal financiamento é manifesto incentivador/facilitador 

dos negócios que se realizam no ambiente virtual. A recorrente tem pleno 

conhecimento de que não fosse a opção oferecida de compras via cartão 

de crédito, em parcelas, ou outro tipo de fi nanciamento, suas vendas seriam 

sensivelmente diminuídas. Ou seja, interessa ao fornecedor a opção de 

pagamento consubstanciado naquele fi nanciamento que a recorrente afi rma ser 

titularizado por pessoa diversa.

Ademais, há de se considerar que ao contratar tal forma de pagamento, o 

consumidor não tem em mente que contrata com pessoa diferente da recorrente 

varejista que dá nome à loja na qual “entrou” para realizar suas compras! Não 

é com a fi nanceira que o consumidor, ao menos deseja contratar, mas com a 

fornecedora dos produtos, no caso, a Kalunga Comércio e Indústria.

Citou, também, recente julgado da Terceira Turma, proferido no REsp n. 

1.548.189/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6.9.2017.

A em. Ministra Maria Isabel Gallotti proferiu voto-vista dando provimento 

ao recurso para julgar improcedente o pedido. Argumentou, de início, que 

relativamente “à imposição da multa por parte da empresa, o acórdão é obscuro, 

apontando os documentos de fl s. ‘94/105’ (fl s. 122/133 e-STJ) como indicativos 

dessa cobrança. Esses documentos, todavia”, segundo a em. Ministra, “são 

apenas cópias impressas de várias telas da loja virtual da empresa, em que se 

encontram descritas várias formas de pagamento com suas especifi cações, sem 

se referirem uma única vez à cobrança de cláusula penal ou multa moratória”. A 

respeito desse aspecto fático, concluiu que “o acórdão estaria se referindo à forma 
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de pagamento por meio de cartão de crédito. As outras modalidades dizem 

respeito a pagamento à vista e faturado – este último, apesar da possibilidade 

de parcelamento, também não apresenta referência alguma à multa moratória, 

sendo, ademais, privativo de clientes pessoas jurídicas, aos quais negada a 

proteção do CDC pelo próprio acórdão recorrido”. No mérito, afi rma que “a loja 

permite a utilização de diversas bandeiras de cartão de crédito” e “em nenhum 

momento foi investigado se todas essas operadoras cobram a referida multa, 

e em que percentual”. Em tal contexto, “a imposição da multa ao consumidor 

quando do inadimplemento” decorreria “de uma suposição, e o seu percentual, 

nos casos em que efetivamente cobrada, é incerto”. Asseverou também “que 

o contrato de cartão de crédito não pode ser chamado de acessório ao pacto 

de compra e venda, a não ser no sentido mais lato do vocábulo, de servir 

como instrumento para a realização do negócio. Na verdade se trata de pactos 

autônomos, com fornecedores de serviços diversos (compra e venda e fi nanceiro) 

e cláusulas diferentes e incomunicáveis”. Nesse sentido, o contrato de cartão de 

crédito não poderia “ser considerado ‘umbilicalmente’ ligado ao contrato de 

compra e venda. O consumidor dispõe de diversos outros meios de pagamento, 

[...] e, portanto, não” dependeria “apenas de determinado cartão para efetuar 

compra no site da recorrente, sendo, ademais, diversas as bandeiras de cartão 

aceitas como meio de pagamento”. Ressaltou inexistir desequilíbrio contratual 

no pacto celebrado entre o consumidor e a operadora do cartão, tendo em vista 

“que a cobrança de encargos moratórios é contrapartida contratual e legalmente 

prevista diante da mora do consumidor, que obteve o crédito de forma fácil e 

desembaraçada, sem prestar garantia adicional alguma além da promessa de 

pagar no prazo acertado”. Explicitou que:

Quebra de contrato pela administradora do cartão haveria se esta se 

desincumbisse da obrigação assumida com o consumidor de autorizar a compra 

e repassar o pagamento ao vendedor do produto. Mas disso não se cogita na 

presente ação civil pública, a qual não se volta contra a administradora ou 

fi nanceira do cartão de crédito.

Já no pacto de compra e venda, a empresa fornecedora recebe o preço (da 

operadora de cartão de crédito), e só depois de confi rmado o pagamento, envia 

o produto ao consumidor. Não há risco de mora do consumidor em relação à 

fornecedora, e, por isso, logicamente, não há previsão de multa moratória. Como 

justifi car a imposição, pelo Judiciário, de uma cláusula penal à empresa, com base 

no princípio do equilíbrio contratual, se a multa moratória não é por ela cobrada, 

nem reverterá em seu proveito?

[...]
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Em suma, o legislador não anteviu quebra no equilíbrio contratual nos casos 

de atraso na entrega de mercadoria ou restituição decorrente de arrependimento, 

ao menos não a ponto de lançar mão da imposição da multa contratual ao 

fornecedor, como norma geral e abstrata. Assim, dado que ao Poder Judiciário não 

é atribuída a tarefa de substituir o legislador, a “inversão” da cláusula deve partir 

do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, 

efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio contratual, em 

afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do CDC. Nenhum desses requisitos 

se faz presente, data maxima vênia, no caso sob exame.

A riqueza dos votos proferidos me fi zeram pedir vista destes autos.

Data maxima venia, apesar dos doutos fundamentos apresentados pelo em. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator, acompanho a divergência, inaugurada 

pela em. Ministra Maria Isabel Gallotti, não havendo muito para acrescentar à 

fundamentação do voto de Sua Excelência.

A relação negocial questionada diz respeito a um contrato padrão 

contido no site da loja virtual da ré, com previsão de diferentes modalidades de 

pagamento, dentre as quais encontra-se a opção do uso de cartão de crédito.

A questão jurídica tratada nestes autos demanda, primordialmente, 

verifi car se os contratos de compra e venda e de fi nanciamento podem ser 

examinados separadamente e considerados independentes para efeito de 

se aplicar a reciprocidade de cláusulas contratuais disciplinada no Código 

consumerista. Isso porque a previsão de multa encontra-se atrelada apenas ao 

pagamento mediante a utilização de cartão de crédito.

Sob esse enfoque, o acórdão recorrido confi rma a existência de multa 

contratual na hipótese de fi nanciamento pelo consumidor, assim:

Aduziu a ré na contestação, que a empresa não impõe aos consumidores 

cláusula penal porquanto inexiste risco de mora, uma vez que as vendas pela 

internet são feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de 

crédito, de modo que somente após a confi rmação do pagamento é que começa 

a correr o prazo para a entrega do produto.

Entretanto, com a devida vênia, na hipótese em testilha, vislumbra-se a 

cobrança de multa moratória em caso de atraso no pagamento do preço do produto 

por parte do consumidor, eis que há fi nanciamento oferecido pela ré em seu site, para 

compra das mercadorias em parcelas, como se vê dos documentos de fl s. 94/105.

[...]

Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o consumidor, 

cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora, sob pena de desigualdade e 

rompimento do equilíbrio contratual. (e-STJ fl s. 285/286.)
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O contexto fático apresentado impõe sejam examinadas separadamente as 

relações entre o fornecedor do produto, o consumidor e a operadora do cartão 

de crédito.

O cartão de crédito é um meio que possibilita o pagamento (à vista ou 

parcelado) de produtos e serviços e visa a promover o mercado de consumo, 

facilitando as operações de compra.

A relação jurídica obrigacional havida entre o consumidor e a operadora 

do cartão é independente e preexistente àquela estabelecida entre o consumidor 

e os estabelecimentos credenciados.

A recorrente, ao meu ver, apenas permite que o consumidor efetue o 

pagamento de suas compras mediante a utilização de cartão de crédito, dentre 

outras opções que lhe são apresentadas.

Com isso, cláusulas inseridas no contrato de cartão de crédito não 

contaminam nem podem ser consideradas como causa de desequilíbrio no 

posterior contrato de compra e venda. A propósito, o consumidor adere ao 

contrato de cartão de crédito para realizar compras com quaisquer pessoas 

físicas ou jurídicas que aceitem tal forma de pagamento, sendo inviável que tais 

pessoas sejam obrigadas a adaptar o próprio contrato de compra e venda de bens 

ou serviços aos contratos de cada instituição fi nanceira.

O fato de a operadora de cartões poder cobrar multa do consumidor por 

atraso na quitação das faturas, portanto, deve ser considerado, para efeito de 

equilíbrio contratual, apenas no âmbito do próprio contrato fi nanceiro.

A ora recorrente, que não fi nancia diretamente as sua vendas e que, por 

isso, não inseriu no contrato de compra e venda à vista penalidade de multa em 

desfavor do consumidor, não pode ser compelida a recolher verbas de natureza 

punitiva para as hipóteses de atraso na entrega da mercadoria e na restituição 

do preço no caso de arrependimento disciplinado no art. 49, parágrafo único, do 

CDC.

É evidente que a desistência do negócio, garantida pelo CDC, repercute 

no pagamento do preço efetuado mediante o uso do cartão de crédito, com o 

correspondente estorno dos lançamentos, e devolução dos valores eventualmente 

pagos, corrigidos monetariamente, sem qualquer ônus para o consumidor.

Hipótese diversa seria aquela em que a própria vendedora fi nanciasse, com 

capital próprio, os contratos de compra e venda e estabelecesse cláusulas penais 

para os casos de inadimplemento por parte do adquirente das mercadorias, ou 
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se o consumidor fosse obrigado a celebrar, no mesmo momento, os contratos 

de compra e venda e de cartão de crédito, ambos apresentados pelo vendedor 

do produto, caracterizando inclusive venda casada. Tais circunstâncias, no 

entanto, não se verifi cam neste caso, não se podendo considerar cláusulas do 

anterior contrato de cartão de crédito para efeito de reconhecer desequilíbrio na 

negociação comercial realizada com a ora recorrente.

A operadora do cartão de crédito não pertence à ora recorrente nem está 

caracterizado grupo econômico que abranja as duas pessoas jurídicas, sendo os 

respectivos contratos autônomos entre si, celebrados em épocas distintas e sem 

interferências recíprocas.

Ante o exposto, data maxima venia do em. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Relator, acompanho a divergência inaugurada pela em. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, para dar provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Trata-se de recurso especial interposto por 

Kalunga Comércio e Indústria Gráfi ca Ltda, com fundamento na alínea “a” do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, assim ementado (fl s. 273/288, e-STJ):

Bem móvel. Ação civil pública. Compra e venda de mercadorias fornecidas por 

grande empresa através do seu site na internet. Possibilidade de desistência do 

negócio pelo comprador, nos termos do artigo 49 do CDC, posto que o ajuste 

é celebrado fora do estabelecimento comercial da vendedora. Restituição da 

quantia paga no prazo previsto no sítio eletrônico da fornecedora. Necessidade 

de fi xação de multa para o caso de descumprimento do prazo pela vendedora, 

seja quanto à devolução do preço, como no que toca ao prazo de entrega do 

produto. Multa moratória de 2% sobre o valor da mercadoria, acrescida de juros 

legais de 1 % ao mês. Medida necessária para a manutenção do equilíbrio do 

contrato, para que não seja somente o consumidor apenado com a cláusula 

penal, mas também o fornecedor. Recurso parcialmente provido.

Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos.

Em suas razões (fl s. 307/326, e-STJ), a recorrente aponta violação, pelo 

acórdão estadual, aos arts. 535 do CPC/1973; 4º, 39 e 51 do Código de Defesa 

do Consumidor; e, por fi m, 395, 396, 421 e 476 do Código Civil.
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A empresa defende, em apertada síntese, além da negativa de prestação 

jurisdicional, a licitude de sua conduta em relação às vendas realizadas por cartão 

de crédito, fora do estabelecimento físico, no âmbito do seu sítio eletrônico 

de vendas. Aduz, também, a inviabilidade de imposição de fi xação de multa 

moratória para o caso de atraso na entrega da mercadoria, bem como na 

hipótese de demora na restituição do preço do produto pago pelo consumidor 

quando exerce o direito de arrependimento, porquanto viola o princípio do 

equilíbrio contratual.

Contrarrazões às fl s. 337/347 (e-STJ).

Inadmitido o apelo nobre na origem, o e. Ministro Relator deu provimento 

ao agravo (art. 544 do CPC/1973) para melhor examinar a matéria (fl s. 388, 

e-STJ).

Levado a julgamento, na assentada do dia 27 de junho de 2017, o Ministro 

Luís Felipe Salomão negou provimento ao reclamo, mantendo a multa moratória 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da mercadoria, nos casos de atraso envio 

do produto informado e, também, de devolução do valor da mercadoria ante o 

direito de arrependimento exercido pelo consumidor.

Fundamentou, para tanto, que: a) a inserção de cláusulas no pacto de 

adesão é providência que atende ao equilíbrio contratual, pois o consumidor se 

encontra em posição de vulnerabilidade; b) em caso semelhante, julgado pela 

Terceira Turma do STJ, nos autos do REsp 1.548.189/SP (Rel. Ministro Paulo 

de Tarso Sanserverino, DJe 06/09/2017), restou mantida a multa moratória 

imposta, conforme estabelecido pela Corte Estadual; c) é reconhecida pela 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça a abusividade de 

disposições negociais que imponham apenas ao consumidor sanções pelo 

descumprimento das obrigações avençadas; d) existe precedente deste Tribunal 

Superior no sentido de estender a multa moratória ao vendedor inadimplente, 

quando a referida penalidade não estava estipulada no acordo originalmente 

fi rmado entre as partes (REsp 955.134/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012); e) a recorrente se 

aproveita da facilidade de oferecer pagamento por meio de cartão de crédito 

para fomentar as suas vendas; e, f ) a tramitação de projeto de lei, na Câmara 

dos Deputados, visando dar efetividade às regras protetivas do direito do 

consumidor quanto atua no comércio eletrônico, corrobora a responsabilidade 

da loja varejista.
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Por sua vez, a e. Ministra Maria Isabel Gallotti abriu a divergência ao 

apresentar, na sessão de julgamento do dia 29 de setembro de 2017, o seu voto-

vista, dando provimento ao apelo e, por conseguinte, restabelecendo a sentença 

de improcedência. Ao apresentar seus motivos, asseverou: a) a inaplicabilidade 

do precedente fi rmado no REsp 955.134/SC, ante a existência expressa no 

pacto de cláusula penal estipulada apenas em favor do vendedor; e, b) a multa, 

acaso existente, diz respeito ao contrato entre o consumidor e a fi nanceira, 

em nada aproveitando ou prejudicando a vendedora, de modo que não há 

sanção contratual a ser contra ela invertida, seja nas compras efetuadas no sítio 

eletrônico à vista ou, também, naquelas parceladas com o uso do cartão de 

crédito.

Prosseguindo a deliberação do órgão colegiado, o e. Ministro Antônio 

Carlos Ferreira pediu vista dos autos, tendo, posteriormente, em 06 de março 

de 2018, apresentado suas conclusões e acompanhado a divergência, o que 

justifi cou o meu pedido de vista, para melhor exame da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo, como restou fundamentado pelo e. relator, não merece 

prosperar.

A controvérsia ora em foco, resumidamente, consiste em decidir se é 

possível condenar o fornecedor por multa moratória em contratos celebrados 

entre consumidores e empresa de comércio varejista, nas hipóteses em que 

descumprir o prazo ajustado para a entrega dos produtos que comercializa, bem 

como quando igualmente transpassar o termo fi xado de restituição dos valores 

pagos pelo consumidor, exercido, nos termos da lei protecionista, o seu direito 

de arrependimento.

1. Em que pese os argumentos apresentados pela divergência, a situação 

acima retratada encontra-se regulada na regra inserta do art. 51, XII, do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual nos contratos consumeristas deve 

haver reciprocidade de direitos entre os envolvidos, revelando-se abusivas, 

como no caso, as cláusulas contratuais que obriguem o consumidor a ressarcir 

os custos da cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido 

contra o fornecedor.
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Essa, aliás, foi a deliberação tomada pelo colegiado da Terceira Turma 

do STJ, em idêntico caso, no julgamento do REsp n. 1.548.189/SP (Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, 

DJe 06/09/2017), no qual restou fi rmado o entendimento no sentido de que 

é possível “a intervenção judicial nos contratos padronizados de consumo de 

modo a restabelecer o sinalagma negocial, fazendo incidir a mesma multa 

prevista para a mora do consumidor nos casos de atraso na entrega dos produtos 

ou de devolução imediata dos valores pagos quando exercido o direito de 

arrependimento, com fundamento tanto no CDC, como no próprio Código 

Civil (arts. 395, 394 e 422) ao estatuir os efeitos da mora e a submissão dos 

contratantes à boa-fé objetiva”.

A possibilidade de reversão da penalidade imposta contratualmente, de 

forma unilateral ao consumidor, aliás, encontra-se rotineiramente consagrada e 

aplicada pelo Tribunal da Cidadania, porquanto, inegavelmente, a existência de 

cláusula favorável, unicamente, a uma das partes, ocasiona nítido desequilíbrio 

contratual. Nesse sentido, dentre outros, cita-se os seguintes precedentes: REsp 

955.134/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

16/08/2012, DJe 29/08/2012; AgInt no AgInt no REsp 1.605.486/DF, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, 

DJe 25/10/2016; REsp 1.665.550/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017; e, AgInt nos EDcl no AREsp 

1.010.004/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

03/10/2017, DJe 05/10/2017.

A rede protetiva assegurada ao consumidor em nossa legislação deve ser 

igualmente aplicada nas condutas empresariais atinentes ao comércio eletrônico, 

onde, ressalte-se, a vulnerabilidade do usuário é ainda mais evidente, estando 

sujeito a contratos de adesão, por vezes abusivos, e vinculado à má ou defi ciente 

informação sobre os termos neles inseridos.

Nesse viés, como ressaltou o e. Ministro Luis Felipe Salomão, “a inserção 

nos contratos, como dos autos, da multa moratória visa, acima de qualquer coisa, 

garantir ao consumidor o cumprimento perfeito da avença, a não frustração de 

suas expectativas”, mormente porque o prazo de entrega somente começa a ser 

contado para a empresa após a confi rmação bancária de que houve o efetivo 

pagamento.

Ora, nas vendas efetuadas por sítios eletrônicos de comércio de bens de 

consumo não é crível desconsiderar a teoria da aparência na solução da presente 
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questão, pois, em se tratando de contratos coligados (venda e fi nanciamento), 

como bem leciona NELSON ROSENVALD, em razão de sua indissociável 

conexão, “a validade e a efi cácia de um contrato dependerão da validade e da 

efi cácia do outro, pois cada um é a causa do outro”, de modo que “o destino 

de ambos os contratos está ligado não só na sua formação, como também no 

desenvolvimento e no funcionamento das respectivas relações” (Obra: Manual 

de Direito Civil, volume único. Salvador: Editora JusPodivm, p. 946).

Idêntica conceituação e consideração, inclusive, é reproduzida pela 

jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que “os contratos coligados 

são aqueles que, apesar de sua autonomia, se reúnem por nexo econômico 

funcional, em que as vicissitudes de um podem infl uir no outro, dentro da malha 

contratual na qual estão inseridos” (REsp 1.141.985/PR, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014).

Confi ra-se, ainda, sobre o tema, o elucidativo precedente desta Colenda 

Quarta Turma, a seguir transcrito:

Recurso especial. Ação de rescisão contratual de compra e venda para 

fabricação e instalação de cozinhas planejadas cumulada com repetição de 

indébito. Instâncias ordinárias que julgaram procedente a ação para declarar 

rescindidos os contratos e condenar os réus (lojista, fabricante e banco), 

solidariamente, a devolver aos autores as quantias despendidas, com acréscimo 

de correção monetária e juros moratórios. Insurgência da casa bancária. Contrato 

coligado amparado em cessão de crédito operada entre o banco e o fornecedor 

dos bens em virtude de fi nanciamento, por meio da qual passou a casa bancária 

a figurar como efetiva credora dos valores remanescentes a serem pagos 

pelos consumidores (prestações), deduzido o valor da entrada/sinal. Recurso 

especial conhecido em parte e na extensão, parcialmente provido para afastar a 

responsabilidade solidária da casa bancária no tocante à integralidade dos valores 

desembolsados pelos autores, remanescendo o dever de restituir os importes 

recebidos mediante boleto bancário devidamente corrigidos e acrescidos de 

juros de mora a contar da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

[...]

3.1 O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos 

instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados 

em um único documento, pois é a substância do negócio jurídico que lhe dá amparo, 

não a forma.

3.2 Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas 

incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com o fornecedor das 

cozinhas quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante 
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do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se 

tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fi m precípuo de 

garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo 

pelo qual possível a arguição da exceção de contrato não cumprido, uma vez que a 

posição jurídica ativa conferida ao consumidor de um produto fi nanciado/parcelado 

relativamente à oponibilidade do inadimplemento do lojista perante o agente 

fi nanciador constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, 

mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento.

3.3 Entretanto, a inefi cácia superveniente de um dos negócios, não tem o 

condão de unifi car os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que 

interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem 

negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise 

singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da 

coligação.

3.4 Assim, a interpretação contratual constitui premissa necessária para o 

reconhecimento da existência e para a determinação da intensidade da coligação 

contratual, o que no caso concreto se dá mediante a verifi cação do animus da 

casa bancária na construção da coligação e o proveito econômico por ela obtido, 

pois não obstante o nexo funcional característico da coligação contratual, cada 

um dos negócios jurídicos entabulados produz efeitos que lhe são típicos nos 

estritos limites dos intentos dos participantes.

3.5 Inviável responsabilizar solidariamente a financeira pelos valores 

despendidos pelos consumidores, uma vez que, ao manter o contrato coligado, 

não se comprometeu a fornecer garantia irrestrita para a transação, mas sim 

balizada pelos benefícios dela advindos, ou seja, no caso, nos termos da cessão de 

crédito operada, que não abarca os valores pagos à título de entrada diretamente 

ao lojista.

3.6 A circunstância de o contrato de financiamento sucumbir diante do 

inadimplemento do lojista não transforma a casa bancária em garante universal 

de todos os valores despendidos pelos autores, principalmente porque a 

repetição do indébito limita-se àquilo que efetivamente foi desembolsado - 

seja dos consumidores para com a fi nanceira, seja desta para com a lojista. A 

responsabilidade do banco fi ca limitada, portanto, à devolução das quantias que 

percebeu, pois a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das 

partes.

4. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido, 

para afastar a responsabilidade solidária da casa bancária pela repetição integral 

dos valores despendidos pelos consumidores, abarcando aquele pago a título 

de entrada no negócio de compra das cozinhas planejadas, remanescendo a 

responsabilidade do banco na devolução atualizada dos valores recebidos por 

meio dos boletos bancários, em razão da cessão do crédito restante (crédito 

cedido pela lojista não abrangendo o valor recebido por esta última a título de 
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entrada no negócio), pois as vicissitudes de um contrato repercutiram no outro, 

condicionando-lhe a validade e a efi cácia.

(REsp 1.127.403/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 15/08/2014)

Com efeito, as condições de pagamento, nesse tipo de negociação, são 

estipuladas e repassadas nos termos da fornecedora do produto, diretamente em 

sua plataforma, contendo elementos fáticos sufi cientes, portanto, para induzir 

o consumidor na crença de que a avença é celebrada diretamente com a loja 

varejista.

Assim, no mínimo, os contratos de compra e venda ofertados pela loja 

varejista e de seu fi nanciamento, por serem coligados, revelam a existência de 

uma relação obrigacional que, sob o olhar do consumidor vulnerável, pode 

ser perfeitamente entendida como um único ato negocial, razão pela qual, no 

ponto, é imperioso trazer ao conhecimento a lição do professor LUCIANO 

DE CAMARGO PENTEADO, saudoso mestre e doutor em Direito Civil 

pela Universidade de São Paulo, no sentido que “os contratos coligados de 

dependência unilateral caracterizam-se pela acessoriedade de um em relação 

ao outro. Ou seja, um contrato só tem sentido se um primeiro contrato existir” 

(Obra: Redes contratuais e contratos coligados. In: Direito Contratual Temas 

Atuais. Coordenação de Flávio Tartuce. São Paulo: Editora Método, 2007, p. 

477).

2. Na hipótese, ademais, como ressaltou o Ministro Luís Felipe 

Salomão, há um desequilíbrio contratual que deve ser tutelado pela legislação 

consumerista, ante a integração sistêmica do princípio da vulnerabilidade (art. 

4º, I, do CDC), porquanto este, como é sabido, decorre de duas premissas 

que, no caso, encontram-se perceptíveis: a) a primeira, de ordem técnica, é 

nítida a sobreposição do fornecedor varejista ao consumidor, em razão de deter 

exclusivamente as informações dos serviços prestados e não repassá-las de 

forma clara e adequadamente; e, b) a segunda, de ordem econômica, é díspar a 

capacidade econômica entre os contratantes.

A vulnerabilidade jurídica, portanto, emana das dificuldades que 

os consumidores encontram para defender os seus direitos junto aos 

fornecedores, de forma que compete à lei suprir o desequilíbrio contratual 

gerado indevidamente no caso, haja vista a previsão exclusiva ou unilateral de 

obrigações para a parte hipossufi ciente da relação, nos termos do art. 51 do 

Código de Defesa do Consumidor.
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Assim, constatada a desigualdade entre as partes contratantes, no âmbito 

do direito do consumidor, não há como preterir a participação judicial mais 

incisiva no cerne da relação negocial com o objetivo de diminuir a discrepância 

existente entre os envolvidos, equilibrando, de conseguinte, a relação contratual 

estabelecida.

Deste modo, o estabelecimento equânime de multa moratória à recorrente, 

por atraso no envio do produto ou na restituição do valor pelo arrependimento 

do consumidor, como deliberou a instância ordinária, não é descabida.

3. Concluindo, com amparo nos fundamentos acima alinhavados, em 

concordância com a posição fi rmada pelo relator e, ainda, pedindo vênia à 

divergência, entende-se que não prospera a alegação da empresa varejista no 

sentido da inviabilidade de imposição de multa em seu desfavor, ao argumento 

de a penalidade é arbitrada, na impontualidade do consumidor, não por ela, mas 

pela instituição fi nanceira.

4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª 

Região): Trata-se de recurso especial manejado por Kalunga Comércio e Indústria 

Gráfi ca Ltda, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra v. 

acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 

deu parcial provimento a recurso de apelação para julgar procedente, em ação 

civil pública, pedido aviado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui 

recorrido, impondo à ora recorrente a previsão, em seus contratos de adesão, de 

cláusula penal, genérica e abstrata, para pagamento de multa em decorrência de 

eventuais atrasos na entrega de mercadoria vendida através da rede mundial de 

computadores e na devolução de quantia paga pelo comprador na hipótese de 

arrependimento prevista no art. 49 do CDC.

O julgamento do apelo nobre foi iniciado na sessão de julgamento ocorrida 

em 27 de junho de 2017, oportunidade na qual o ilustre relator Min. Luis Felipe 

Salomão votou no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo nobre. O 

julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista formulado pela douta 

Min. Maria Isabel Gallotti, que inaugurou a divergência para dar provimento ao 

recurso especial, julgando improcedente o pedido. Os doutos Ministros Antonio 
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Carlos Ferreira e Marco Buzzi também pediram vista dos autos. O primeiro 

acompanhou o voto divergente; o segundo, por sua vez, seguiu o relator.

Com a votação empatada, pedi vista dos autos para uma melhor análise das 

questões discutidas.

O ponto nodal da discussão devolvida a esta Corte Superior reside na 

necessidade de impor em desfavor da recorrente, em seus contratos de adesão, 

previsão de sanção pecuniária por eventual atraso na entrega de mercadorias 

vendidas a distância, pela internet, bem como por demora no reembolso na 

hipótese de arrependimento do comprador, na forma prevista no art. 49 do 

Código Defesa do Consumidor, em nome do princípio do equilíbrio contratual, 

consagrado no art. 4º, III, do mesmo diploma legal.

O eg. Tribunal local considerou a existência de duas premissas, quais sejam: 

(I) a previsão de cobrança de encargos moratórios em favor do fornecedor para 

o caso de impontualidade do consumidor quanto ao pagamento do preço; e 

(II) a impossibilidade de sanções, em caso de atraso ou descumprimento da 

obrigação, apenas em desfavor do consumidor, para concluir que a recorrente 

deveria ser forçada a incluir, em seus contratos de adesão, cláusula penal em seu 

desfavor para o caso de atrasos na entrega de produtos e na restituição do preço 

na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre o 

direito de arrependimento nas compras feitas a distância.

A propósito, transcrevo as seguintes passagens do v. acórdão recorrido:

Da leitura da petição inicial, é de se observar que o ilustre Promotor de Justiça 

do Consumidor menciona a Portaria n. 04, de 13.03.1998, da Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça, que prevê serem nulas de pleno direito as 

cláusulas que “estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento da 

obrigação somente em desfavor do consumidor” (fl s. 08).

Discorre o eminente Promotor de Justiça acerca do desequilíbrio contratual 

entre os consumidores lé a fornecedora Kalunga, tendo em vista a multa 

moratória cobrada pelo atraso no pagamento das prestações, afi rmando que “não 

se conhece contrato de consumo em que a mora do consumidor não seja evento, 

sujeito a multa moratória - que, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC, não pode 

superar 2% do valor da obrigação em atraso” (fl s. 07).

Aduziu a ré na contestação, que a empresa não impõe aos consumidores cláusula 

penal porquanto inexiste risco de mora, uma vez que as vendas pela internet são 

feitas por transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de crédito, de modo que 

somente após a confi rmação do pagamento é que começa a correr o prazo para a 

entrega do produto.
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Entretanto, com a devida vênia, na hipótese em testilha, vislumbra-se a cobrança 

de multa moratória em caso de atraso no pagamento do preço do produto por parte 

do consumidor, eis que há fi nanciamento oferecido pela ré em seu site, para compra 

das mercadorias em parcelas, como se vê dos documentos de fl s. 94/105.

Ora, como bem asseverou o ilustre Promotor de Justiça por ocasião da réplica, 

“irrelevante que a multa moratória devida pelo consumidor reverta em benefi cio 

da fi nanceira. A ré fala do fi nanciamento - no caso de pagamento parcelado - 

como se absolutamente nada tivesse com o negócio.

Mas o fi nanciamento do preço, ainda que realizado por instituição fi nanceira, 

é (...) negócio conexo umbilicalmente ligado à venda da mercadoria. O 

fi nanciamento é oferecido por ela própria, notadamente em seu sítio de Internet, 

como demonstram os documentos que acompanham a contestação” (fl s. 119).

Logo, existindo a previsão de aplicação de multa moratória para o consumidor, 

cabível também aplicar tal penalidade à fornecedora, sob pena de desigualdade é 

rompimento do equilíbrio contratual. (fl s. 285/286)

Sem embargo de entendimentos contrários, percebe-se que o contrato de 

compra e venda, na relação consumerista sob exame, somente se perfectibiliza 

mediante a confi rmação do pagamento pelo comprador, seja em quaisquer das 

três hipóteses previstas (transferência eletrônica, boleto bancário ou cartão de 

crédito), iniciando-se, a partir daí, a obrigação da fornecedora de entregar o 

produto na forma e tempo contratados, de modo que não há previsão de sanção 

ao consumidor por atraso ou descumprimento da obrigação.

Com efeito, a multa moratória a que o Ministério Público se refere 

na ação civil pública, bem como mencionada pelo v. acórdão recorrido, diz 

respeito à sanção prevista no contrato de concessão de crédito entabulado pelo 

consumidor com a instituição fi nanceira operadora do cartão de crédito, que é 

cobrada por esta em seu benefício, contrato esse, aliás, sujeito a regras próprias, 

especialmente, como cediço, no tocante à política de cobrança de juros, sem 

guardar relação com as vendas realizadas, a distância, pela recorrente.

Logo, ante a ausência de estipulação de cláusula penal em desfavor do 

comprador/consumidor, em contratos dessa natureza, a inexistência de previsão 

contratual, genérica e abstrata, para pagamento de multa por inobservância 

dos prazos de entrega de mercadoria e de restituição do preço não ofende 

o multicitado princípio do equilíbrio contratual. Não há falar, portanto, em 

“inversão” de cláusula penal ou em reciprocidade de cláusulas contratuais 

disciplinadas na legislação consumerista, revelando a insubsistência, data 
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maxima venia, do fundamento utilizado para justifi car a condenação imposta à 

recorrente.

Diante do exposto, peço venia ao relator para acompanhar a divergência, 

no sentido de dar provimento ao recurso especial, julgando improcedente o 

pedido inicial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.481.888-SP (2014/0223395-7)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: S R S

Advogado: Gustavo Tourrucoo Alves e outro(s) - SP297775

Recorrido: M A T J

Advogado: Joaquim Moreira Ferreira - SP052015

EMENTA

Recurso especial. Ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável. Escritura pública de união estável elegendo o regime de 

separação de bens. Manifestação de vontade expressa das partes 

que deve prevalecer. Partilha do imóvel de titularidade exclusiva da 

recorrente. Impossibilidade. Insurgência da demandada. Recurso 

especial provido.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a defi nir se o companheiro 

tem direito a partilha de bem imóvel adquirido durante a união 

estável pelo outro, diante da expressa manifestação de vontade dos 

conviventes optando pelo regime de separação de bens, realizada por 

meio de escritura pública.

1. No tocante aos diretos patrimoniais decorrentes da união 

estável, aplica-se como regra geral o regime da comunhão parcial 

de bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em 

contrário.
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2. Na hipótese dos autos, os conviventes fi rmaram escritura 

pública elegendo o regime da separação absoluta de bens, a fi m de 

regulamentar a relação patrimonial do casal na constância da união.

2.1. A referida manifestação de vontade deve prevalecer à regra 

geral, em atendimento ao que dispõe os artigos 1.725 do Código Civil 

e 5º da Lei 9.278/1996.

2.2. O pacto realizado entre as partes, adotando o regime da 

separação de bens, possui efeito imediato aos negócios jurídicos a ele 

posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal 

qual a aquisição do imóvel objeto do litígio, razão pela qual este não 

deve integrar a partilha.

3. Inaplicabilidade, in casu, da Súmula 377 do STF, pois esta se 

refere à comunicabilidade dos bens no regime de separação legal de 

bens (prevista no art. 1.641, CC), que não é caso dos autos.

3.1. O aludido verbete sumular não tem aplicação quando as 

partes livremente convencionam a separação absoluta dos bens, por 

meio de contrato antenupcial. Precedente.

4. Recurso especial provido para afastar a partilha do bem imóvel 

adquirido exclusivamente pela recorrente na constância da união 

estável.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 

5ª Região), Luis Felipe Salomão e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Marco Buzzi, Presidente e Relator

DJe 17.4.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto por 

S. R. S., com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

com o escopo de ver reformado acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.

Na origem, M. A. T. J. ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável em face da companheira, ora recorrente, visando a constatação da 

convivência no período de 2003 a 2011 e a partilha de um imóvel e dos bens 

móveis que guarneciam a residência.

Em sentença (fl s. 370-373, e-STJ), o magistrado singular julgou procedente 

a ação para declarar a união estável iniciada em 2003 e extinta no ano de 2011, 

com a partilha dos direitos relativos ao imóvel adquirido durante o período de 

convivência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito no tocante aos 

demais bens.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso de apelação (fl s. 396-402, 

e-STJ), o qual fora desprovido pelo Tribunal de piso, nos termos da seguinte 

ementa (fl . 424, e-STJ):

União estável. Reconhecimento e dissolução. Partilha, em frações iguais, do 

imóvel adquirido na constância da convivência. Admissibilidade. Contribuição 

dos conviventes, em maior ou menor proporção, para o pagamento dos 

compromissos do casal. Esforço comum para a formação do patrimônio. 

Inteligência da Súmula n. 377 do STF. Sentença de parcial procedência mantida, 

ratifi cando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RJTJSP. Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos (fl s. 429-431, e-STJ) foram rejeitados 

na origem (fl s. 438-440, e-STJ).

Nas razões do apelo extremo (fl s. 443-453, e-STJ), a insurgente aponta 

violação ao artigo 1.725 do Código Civil de 2002 e ao artigo 5º da Lei 

9.278/1996.

Sustenta, em síntese, a necessidade de prevalecer a manifestação de 

vontade declarada em escritura pública de união estável pelas partes, optando 

pelo regime da separação absoluta de bens adquiridos durante o período de 

convivência. Pugna, ao fi nal, o provimento do recurso para o fi m de reformar o 

acórdão recorrido.

Contrarrazões apresentadas às fl s. 468-470, e-STJ.
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Admitido o processamento do recurso na origem (fl s. 472-473, e-STJ), 

ascenderam os autos a esta Corte.

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 488-495, e-STJ, pelo 

conhecimento e provimento do recurso, ante a negativa de vigência aos artigos 

1.725 do Código Civil e 5º da Lei 9.278/1996, a fi m de ser reconhecida a 

titularidade exclusiva da recorrente sobre o imóvel objeto da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): A insurgência recursal veiculada 

no apelo extremo merece acolhimento, nos termos das razões a seguir expostas:

1. Cinge-se a controvérsia a defi nir se o companheiro tem direito a partilha 

de bem imóvel adquirido durante a união estável exclusivamente pelo outro, 

havendo expressa manifestação de vontade dos conviventes optando pelo regime 

de separação de bens, realizada - inclusive - por meio de escritura pública, a qual 

fora fi rmada no ano de 2006, momento anterior à aquisição do aludido bem.

De início, destaca-se que as instâncias ordinárias tomaram por base, como 

razão de decidir para determinar a partilha do imóvel em litígio, o fato de ambos 

os companheiros terem auferido renda durante a vigência da união estável e 

a presunção de esforço comum para a formação do patrimônio, bem assim o 

disposto na Súmula 377 do STF, in verbis: “No regime de separação legal de 

bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau (fl s. 370-373, e-STJ), 

mesmo reconhecendo a existência de escritura pública por meio da qual os conviventes 

adotaram o regime de separação de bens, entendeu ser devida a partilha do imóvel 

adquirido pela demandada, ora recorrente, na constância da união, ante a 

presunção de esforço comum de ambos os conviventes.

Nesse particular, o Tribunal local, adotando os fundamentos da sentença, 

assim concluiu:

Consigna-se que, corretamente, a r. sentença assentou o reconhecimento e a 

dissolução da união estável, determinando a partilha, em frações iguais, do imóvel 

situado na Rua Princesa Isabel n. 36, adquirido na constância do relacionamento.

Transcreva-se, por oportuno, “Aqui, ambos auferiram renda durante a vigência 

da união estável, que foi destinada em maior ou menor porção aos pagamentos dos 
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compromissos do casal, fossem eles vinculados às prestações do contrato relativo à 

aquisição do imóvel, ou às despesas do cotidiano, igualmente importantes e de valor 

expressivo (alimentação, água, luz, impostos, lazer, etc)”.

De acordo com a Súmula n. 377 do Supremo Tribunal Federal, “No regime 

de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do 

casamento”. A contribuição dos cônjuges estende-se aos companheiros da 

sociedade de fato, quando houver esforço comum para a formação do patrimônio 

do casal.

E outros fundamentos são dispensáveis, diante da adoção integral dos que 

foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil 

e desnecessária repetição, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste 

Egrégio Tribunal de Justiça. (fl s. 426, e-STJ) [grifou-se]

Por oportuno, transcreve-se trecho da sentença:

No que tange ao bem imóvel, não obstante a declaração das partes em 

escritura a respeito da adoção do regime de separação de bens, datada de 2006, 

o negócio foi celebrado em 2008, portanto, dois anos após a declaração e cinco 

depois de iniciada a entidade familiar.

Parece-me, pois, irrefutável a aplicação da presunção de esforço comum, à 

medida que, a partir das provas constantes nos autos, a aquisição não derivou 

da alienação de bem particular, produto de doação ou herança, dentre outras 

hipóteses legais, 1.659 do Código Civil.

Incide ao caso a Súmula 377 do STF, cujo desiderato consiste no 

reconhecimento da contribuição dos cônjuges, estendendo-se aos companheiros, 

à formação do patrimônio do casal, ainda que não possa ser aferida no aspecto, 

fi nanceiro. (fl s. 371-372, e-STJ) [grifou-se]

Analisadas as peculiaridades e as circunstâncias delineadas pelas instâncias 

ordinárias, denota-se que o referido julgado merece reforma, porquanto é nítida 

a ofensa ao teor dos artigos 1.725 do Código Civil e 5º da Lei 9.278/1996, que assim 

dispõe:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 

aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial 

de bens.

Art. 5º Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os 

conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados 

fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em 

condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. 

[...]
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1.1. No tocante aos diretos patrimoniais decorrentes da união estável, 

aplica-se como regra geral o regime da comunhão parcial de bens, ressalvando 

os casos em que houver disposição expressa em contrário. O legislador, ao fazer tal 

ressalva, conferiu aos conviventes em união estável a opção de eleger regime 

patrimonial diverso da comunhão parcial de bens, se assim quiserem, desde que 

por meio de contrato escrito.

A jurisprudência desta Corte é pacífi ca no sentido de que, não havendo 

contrato de convivência entre companheiros, aplica-se à união estável o regime da 

comunhão parcial de bens. Nesse sentido, precedentes: REsp 1.171.488/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 11/05/2017; 

REsp 1.597.675/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 25/10/2016, DJe 16/11/2016.

Todavia, na hipótese sub judice, depreende-se dos autos que os 

companheiros estabeleceram, por meio de escritura pública de declaração (fl s. 

17-18, e-STJ), a eleição do regime de separação absoluta dos bens que viessem a 

adquirir na constância da união.

A propósito, o referido regime patrimonial, previsto no artigo 1.687 

do Código Civil, assim determina: “Estipulada a separação de bens, estes 

permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá 

livremente alienar ou gravar de ônus real”.

Esta, portanto, foi a opção dos conviventes, à época, ao fi rmarem a escritura 

pública de fl s. 17-18, e-STJ, cuja vontade ali externada deve prevalecer, em 

atendimento ao que dispõe os artigos 1.725 do Código Civil e 5º da Lei 

9.278/1996, supratranscritos.

Ao tratar do assunto, Flávio Tartuce destaca:

No que concerne aos direitos patrimoniais decorrentes da união estável, o 

art. 1.725 do mesmo Código Civil enuncia que, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se à união estável, no que couber, o regime da comunhão 

parcial de bens. O contrato mencionado nesse artigo é o contrato de convivência, 

conforme conceito muito bem exposto por Francisco José Cahali em sua tese de 

doutorado (Contrato..., 2003).

Esse contrato serve para determinar qual será o regime da união estável, 

afastando a comunhão parcial, não tendo o condão de interferir nas normas de 

cunho pessoal ou de ordem pública, como é o caso da própria caracterização da 

união estável. [...]
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Para ter validade e efi cácia entre as partes, basta que o contrato de convivência 

tenha sido feito por instrumento particular. Aliás, a forma do ato é livre, nos termos do 

princípio da liberdade das formas, estabelecido pelo art. 107 do Código Civil de 2002.

(TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. v. 5. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. p. 363-365) [grifou-se]

Não há qualquer justifi cativa para se aplicar à hipótese dos autos o regime 

da comunhão parcial de bens, como fi zeram as instâncias ordinárias ao determinar 

a partilha, visto que há pactuação expressa dos conviventes adotando regime diverso 

daquele estipulado como regra geral para a união estável. Além disso, destaca-

se o fato de a escritura pública - na qual os conviventes optaram pelo regime 

da separação de bens - fora fi rmada em momento anterior à aquisição do imóvel, 

circunstância esta que reforça a impossibilidade de partilha.

O documento público firmado entre as partes, adotando o regime da 

separação de bens, possui efeito imediato aos atos e negócios jurídicos a ele 

posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a 

aquisição do imóvel objeto do litígio.

A egrégia Terceira Turma desta Corte, por ocasião do REsp 1.459.597/

SC, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, considerou válido o pacto 

de convivência formulado entre o casal, ainda que de forma particular, para 

regulamentar as relações patrimoniais durante o período de convivência. Eis a 

ementa do referido julgado:

Processual Civil. Civil. Contrato de convivência particular. Regulação 

das relações patrimoniais de forma similar à comunhão universal de bens. 

Possibilidade.

1. O texto de Lei que regula a possibilidade de contrato de convivência, 

quando aponta para ressalva de que contrato escrito pode ser entabulado entre 

os futuros conviventes para regular as relações patrimoniais, fi xou uma dilatada 

liberdade às partes para disporem sobre seu patrimônio.

2. A liberdade outorgada aos conviventes deve se pautar, como outra qualquer, 

apenas nos requisitos de validade de um negócio jurídico, regulados pelo art. 104 

do Código Civil.

3. Em que pese a válida preocupação de se acautelar, via escritura pública, 

tanto a própria manifestação de vontade dos conviventes quanto possíveis 

interesses de terceiros, é certo que o julgador não pode criar condições onde a lei 

estabeleceu o singelo rito do contrato escrito.

4. Assim, o pacto de convivência formulado em particular, pelo casal, na qual se 

opta pela adoção da regulação patrimonial da futura relação como símil ao regime 

de comunhão universal, é válido, desde que escrito.
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5. Ainda que assim não fosse, vulnera o princípio da boa-fé (venire contra factum 

proprium), não sendo dado àquele que, sem amarras, pactuou a forma como se 

regularia as relações patrimoniais na união estável, posteriormente buscar enjeitar a 

própria manifestação de vontade, escudando-se em uma possível tecnicalidade não 

observada por ele mesmo. 5. Recurso provido. (REsp 1.459.597/SC, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe 15/12/2016) [grifou-

se]

Deve prevalecer, portanto, a manifestação expressa de vontade do casal, 

por meio de escritura pública, adotando o regime de separação de bens, em 

detrimento de mera presunção de colaboração de ambos para a aquisição do 

imóvel em razão da união/convivência.

A propósito, concluiu o juízo de primeiro grau ser “irrefutável a aplicação 

da presunção de esforço comum, à medida que, a partir das provas constantes nos 

autos, a aquisição não derivou da alienação de bem particular, produto de doação ou 

herança” (fl . 372, e-STJ). Ora, se o julgador pautou-se na presunção de esforço 

comum para fi rmar suas conclusões, evidencia-se que não há nos autos provas de que 

o autor/recorrido tenha - de fato - contribuído fi nanceiramente para a aquisição do 

imóvel, permitindo concluir que a compra do imóvel se deu exclusivamente pela 

recorrente.

Não bastasse isso, a recorrente alega, tanto na contestação (fl s. 108-109, 

e-STJ) quanto nas razões do apelo extremo, ter adquirido o imóvel com recursos 

próprios e que as parcelas do fi nanciamento foram pagas exclusivamente por 

ela, sustentando, ainda, ter demonstrado nos autos tais alegações por meio dos 

documentos 15/18 e 19/58 (fl s. 134-184, e-STJ).

Corroboram referida afi rmativa as conclusões exaradas pelo excelentíssimo 

Subprocurador-Geral da República, no parecer exarado à fl s. 488-495, e-STJ, 

no sentido de que “Ao contrário do pretendido pelo recorrido, a documentação 

carreada aos autos logra comprovar que o contrato de fi nanciamento do imóvel e todos 

os comprovantes de pagamento das parcelas dele se reportam sempre e unicamente à 

recorrida”.

Na hipótese sub judice, portanto a manifestação de vontade expressa na 

escritura pública fi rmada pelo casal, na qual se optou pela regulamentação 

patrimonial durante o período de convivência pelo regime de separação de bens, 

é a que deve prevalecer, em atenção ao disposto nos artigos 1.725 do Código 

Civil e 5º da Lei 9.278/1996.

1.2. Ademais, razão assiste à recorrente quanto à inaplicabilidade da Súmula 

377 do STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos 
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na constância do casamento) à hipótese dos autos, visto que não se está diante 

daquelas situações arroladas nos incisos do artigo 1.641 do Código Civil, o qual 

elenca os casos sujeitos ao regime da separação legal de bens.

Ao apreciar o alcance do referido enunciado sumular, esta egrégia 

Quarta Turma concluiu pela sua inaplicabilidade nos caso em que as partes 

convencionam livremente a separação absoluta de bens por meio de pacto 

antenupcial, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

Casamento. Regime da completa separação de bens. Pacto antenupcial. 

Comunicação dos aqüestos. - Pretensão de interpretar-se o alcance de cláusula 

inserta no pacto antenupcial. Inadmissibilidade no apelo especial (Súmula n. 

05-STJ). - Estipulado expressamente, no contrato antenupcial, a separação 

absoluta, não se comunicam os bens adquiridos depois do casamento. A 

separação pura é incompatível com a superveniência de uma sociedade de fato 

entre marido e mulher dentro do lar. Precedentes (REsp’s n. 2.541-0/SP e 15.636-

RJ) - Incidência, ademais, do verbete sumular n. 07-STJ. Recurso especial não 

conhecido. (REsp 83.750/RS, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado 

em 19/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 165) [grifou-se]

Direito de Familia. Regime dos bens. Aquestos. A irrevogabilidade da separação 

de bens absoluta resultante do pacto antenupcial e obice ao reconhecimento de 

sociedade de fato entre os conjuges. Recurso especial não atendido. Unanime. (REsp 

15.636/RJ, Rel. Ministro Fontes de Alencar, Quarta Turma, julgado em 16/02/1993, 

DJ 12/04/1993, p. 6.071)

No voto proferido no REsp 15.636/RJ, destacou o e. Ministro Relator 

que: “É verdade que a Súmula n. 377 do Supremo Tribunal Federal estabelece que 

no regime de separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do 

casamento, mas é indiscutível que tal verbete não tem aplicação, quando as partes 

livremente convencionam a separação absoluta dos bens presentes e futuros, através 

do pacto. Por outro lado, a Súmula não pode ser interpretada ampliativamente, mas, 

sim, dentro dos limites exatos do que nela se contém.”

Desta forma, considerando que na hipótese sub judice, há disposição 

expressa de vontade dos conviventes por meio de escritura pública em adorar o 

regime da separação de bens; bem assim que não se trata dos casos arrolados nos 

incisos do artigo 1.641 do Código Civil; revela-se inaplicável o teor da Súmula 

377 do STF.

Portanto, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, a fi m de 

que seja afastada a partilha do imóvel adquirido exclusivamente pela recorrente na 
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constância da união estável, em razão da adoção expressa do regime de separação 

de bens por meio de escritura pública fi rmada entre as partes.

2. Do exposto, dou provimento ao recurso especial, para afastar a partilha do 

bem imóvel adquirido pela recorrente na constância da união estável.

A despeito do provimento do apelo extremo, considerando a sucumbência 

recíproca das partes, mantém-se a distribuição dos ônus na forma como fi xada 

na sentença, observado o disposto no artigo 98 do NCPC.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.602.170-MT (2016/0137183-3)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: Antônio Carlos de Almeida - Espólio

Repr. por: Leila Maria Assumpcao de Almeida

Advogado: Paula Assumpção de Almeida Teibel e outro(s)

Recorrido: Petrobrás Distribuidora S/A

Advogado: Maria Lúcia Ferreira Teixeira e outro(s) - MT003662

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Agravo de instrumento. Ação 

de rescisão de contrato cumulada com pedidos indenizatório e de 

reintegração de posse. Corréus: empresa, espólio e sócia/inventariante. 

Intimação do advogado do espólio. Ausência de nulidade. Erro 

material no substabelecimento. Prejuízo à defesa descaracterizado. 

Nulidade de algibeira.

1. Ação proposta contra uma empresa, o espólio de um dos sócios 

e a sócia remanescente, esta representante da pessoa jurídica (por ser 

sócia) e do espólio (por ser inventariante).

2. Elementos processuais que conduzem à existência de simples 

erro material em substabelecimento. Ao invés de constar o nome do 
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espólio como outorgante dos poderes substabelecidos, foi inserido 

o nome da própria inventariante, como pessoa física, que nunca foi 

representada processualmente pelo advogado substabelecente.

3. Validade das intimações do espólio, realizadas em nome do 

advogado substabelecido, tendo em vista que o substabelecimento 

transferiu os poderes conferidos pelo mencionado espólio, não pela 

inventariante.

4. O forte liame entre todos os corréus, que converge na fi gura 

da sócia/inventariante, por si, descaracteriza a verossimilhança da 

alegação de ausência de efetiva ciência dos atos processuais praticados 

nos autos. Prejuízo à defesa não caracterizado, o que impede o 

acolhimento de eventual nulidade. Precedentes do STJ.

5. Vícios nas intimações alegados quase 10 (dez) anos depois do 

trânsito em julgado da sentença. Inadmissibilidade de nulidade de 

algibeira. Precedentes do STJ.

6. Incidência da vedação da Súmula n. 83 do STJ.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, 

Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Luis Felipe 

Salomão e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Paula Assumpção de Almeida Teibel, pela parte recorrente: Antônio 

Carlos de Almeida.

Brasília (DF), 15 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 29.5.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Antônio Carlos de Almeida - Espólio contra acórdão do TJMT que 

recebeu a seguinte ementa:
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Recurso de agravo regimental. Agravo de instrumento. Seguimento negado. 

Rescisão contratual. Atos processuais. Falta de intimação do patrono do 

espólio. Nulidade. Inocorrência. Pas de nullite sans grief. Intimação pessoal do 

inventariante. Suficiência. Precedentes. Decisão do relator mantida. Recurso 

conhecido e improvido.

Como cediço, o entendimento jurisprudencial é pacífi co no sentido de que, 

o magistrado não decretará a nulidade, ou mandará repetir ato quando não 

houver prejuízo para a parte. Sem que tenha o agravante convencido o relator 

do desacerto da decisão - tanto que não exercida a retratação e apresentado o 

processo em mesa - permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em 

outro sentido, alguém inaugure a divergência. (e-STJ fl . 701.)

Na origem, foi ajuizada ação de rescisão de contrato proposta por Petrobrás 

Distribuidora S.A. em face de Postop Produtos e Serviços S.A. e seus sócios, 

Leila Maria Assumpção de Almeida e Espólio de Antônio Carlos de Almeida. Os 

requeridos apresentaram reconvenção alegando que a empresa teria dado causa 

à rescisão do contrato. Constituíram advogados distintos. Afi rma não ter sido 

o espólio intimado dos atos processuais, nem sequer da sentença, ocorrendo 

nulidade. O julgador monocrático indeferiu o pedido, decisão que foi agravada, 

sendo proferido o acórdão ora recorrido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fl s. 731/739).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 745/770), interposto com 

fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da CF, o recorrente alega ofensa aos arts. 

236, § 1º, 242 e 247 do CPC/1973 pela ausência de intimação do advogado de 

todos os atos processuais, a partir da audiência de instrução e julgamento, não 

sendo suprida pela intimação da inventariante. Menciona dissídio.

Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fl s. 797/823).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): O Espólio de Antonio 

Carlos de Almeida, representado pela inventariante e corré Leila Maria Assumpção 

de Almeida, interpôs o presente recurso especial com o objetivo de anular todo 

o processo, atualmente em fase de execução, tendo em vista que o Dr. Antônio 

Checchin Júnior, suposto advogado do recorrente, deixou de ser intimado a partir 

da designação de audiência de instrução.
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Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial e o agravo foram 

interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, motivo 

por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma 

nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte 

(Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

No presente caso, os atos processuais e as procurações/substabelecimentos 

se sucederam na forma que passo a expor a seguir.

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga propôs “ação de rescisão de 

contrato cumulada com indenização por perdas e danos e reintegração de posse 

de equipamentos” contra Postop Produtos e Serviços Automotivos Ltda., Espólio de 

Antônio Carlos de Almeida e Leila Maria de Assumpção Almeida (e-STJ fl s. 46/55).

Foram citados todos os réus, sendo certo que o Espólio de Antônio e a Postop 

citados na pessoa da corré Leila, inventariante do espólio e sócia na empresa 

(e-STJ fl s. 89/91 e 107).

A empresa, representada por Leila, nomeou como advogado o Dr. Antônio 

Checchin Júnior (e-STJ fl s. 95/96).

O Espólio de Antônio, por sua vez, também representado por Leila, 

constituiu como advogados os Drs. Maurício Aude, Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva e Samuel Richard Decker Neto (e-STJ fl s. 102/103).

Consta dos autos certidão expedida em 26.5.2000 no sentido de que 

foram juntadas “duas procurações, sendo uma do Espólio de Antonio Carlos 

de Almeida (Advogado: Dr. Maurício Aude) e a outra do Postop Produtos e 

Serviços Automotivos Ltda. (Advogado: Dr. Antonio Chechin Júnior)”. Em tal 

certidão, também foi informado que “somente Postop e o Espólio ofereceram 

contestação (fl s. 55/96 e 97/104) no prazo legal” (cf. e-STJ fl . 208).

O Juiz de Direito, então, decretou a revelia da corré Leila que, embora 

citada pessoalmente, não constituíra advogado para representá-la como pessoa 

física nem apresentara contestação própria (e-STJ fl s. 208/209).

Em 1º.6.2000, os Drs. Maurício Aude e Samuel Richard Decker Neto, 

em relação aos supostos poderes conferidos por Leila, juntaram aos autos 

substabelecimento sem reservas passado ao Dr. advogado Antônio Checchin 

Júnior (e-STJ fl s. 210/211). Porém, no dia seguinte, em 2.6.2000, os mesmos 

advogados protocolaram petição informando haver incorreção na petição do 

dia anterior, de 1º.6.2000. Esclareceram que foram substabelecidos “os poderes 

conferidos, na verdade, pelo Espólio de Antônio Carlos de Almeida e não por Leila 

Maria Assumpção de Almeida” (e-STJ fl . 212).
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A partir de 1º e 2.6.2000, portanto, a Postop e o Espólio de Antônio passaram a 

ser representados pelo mesmo advogado, Dr. Antônio Checchin Júnior.

Na data de 26/4/2002, o advogado Sérgio Harry Magalhães protocolizou 

substabelecimento passado pelo Dr. Antônio Checchin Júnior, sem reserva, datado 

de 19.4.2002, relativo aos poderes supostamente “outorgados por Postop – 

Produtos e Serviços Ltda e Leila Maria de Assumpção Almeida” (e-STJ fl . 298 

– grifei).

Destaco, apenas, que, pelos elementos constantes destes autos, o Dr. 

Antônio Checchin Júnior nunca representou a Sra. Leila, mas apenas a Postop (cf. 

e-STJ fl . 96) e o Espólio de Antônio (cf. e-STJ fl s. 210/212), ambos representados 

pela sócia e inventariante Leila. Assim, tal substabelecimento não produziu 

nenhum efeito em relação à referida corré, cuja revelia foi decretada.

A sentença, julgando procedente o pedido, foi proferida em 30.9.2004 

(e-STJ fl s. 369/377), e o trânsito em julgado se deu em 23.11.2004 conforme 

certidão exarada em 29.11.2004 (e-STJ fl . 379).

Em 14/3/2014, o advogado Sérgio Harry Magalhães informou não mais 

patrocinar a causa, indicando a Dra. Paula Assumpção de Almeida como nova 

advogada (e-STJ fl . 551). A procuração respectiva não constava dos autos na 

referida data.

Posteriormente, em 26.9.2014, a Dra. Paula, em nome exclusivo do Espólio 

de Antônio, requereu a nulidade dos atos processuais a partir do despacho que 

determinou a especifi cação de provas, por não haver intimações em nome do 

Dr. Antônio Checchin Júnior, que seria seu advogado à época (e-STJ fl s. 564/570). 

Nesse momento, juntou procuração em que os três corréus nomeavam-na como 

advogada (e-STJ fl . 571)

Certidão do TJMT destacou:

Certifi co e dou fé, em atenção ao Despacho de fl . 470 - verso, que de fato a 

procuração de fl . 239 substabelece ao Dr. Sérgio Harry Magalhães os poderes 

outorgados pelas partes Postop Produtos e Serviços Automotivos e Leila Maria 

Assumpção de Almeida, mantendo-se inalterada a representação do Espólio de 

Antônio Carlos de Almeida, contudo, conforme se verifi ca nas petições de fl s. 

242/248 e 276, o advogado Sérgio Harry Magalhães, peticionou como se fosse 

advogado também da parte executada Espólio de Antônio Carlos de Almeida, 

juntando inclusive Termo de Compromisso, no qual a co-executada Leila Maria 

de Assumpção é nomeada inventariante de Antônio Carlos de Almeida. Certifi co 

ainda, que à fl . 444 consta petição deste mesmo advogado informando que não 
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patrocina mais a causa, no entanto, sem juntar novo substabelecimento e nem 

mencionar quais as partes estava deixando de patrocinar. Certifi co por fi m, que 

no sistema Apoio o causídico em epígrafe continua cadastrado como patrono das 

três partes executadas. Nada mais. (e-STJ fl . 582.)

O julgador monocrático indeferiu o pedido de anulação dos atos (e-STJ 

fl s. 584/590), decisão que foi agravada.

No Tribunal, a questão foi assim analisada pela Turma julgadora:

Pois bem, como cediço, o entendimento jurisprudencial é pacífi co no sentido 

de que, o magistrado não decretará a nulidade, ou mandará repetir ato quando 

não houver prejuízo para a parte.

Tal afi rmativa parte da leitura clara do texto do artigo 259, § 1º do Código de 

Processo Civil, que em outras palavras, consagra o princípio da pas de nullité sans 

grief onde, não há nulidade sem prejuízo.

Nesse particular, não há qualquer demonstração de que a falta de intimação 

do patrono da agravante tenha lhe causado efetivo prejuízo, e que de outra forma, 

não tenha sido dada a oportunidade de atuar no feito, mesmo sem obediência à 

forma legal.

Pelo que se constata dos Autos do presente recurso, a representante do 

Espólio agravante, Sra. Leila Maria Assumpção de Almeida, também compõe o 

polo passivo da execução, tendo sido devidamente intimada dos atos processuais, 

agora reclamados, depois de passados longos 11 anos da Sentença transitada em 

julgado. (e-STJ fl . 705.)

Passo a decidir o recurso especial, cabendo adiantar que três são os 

fundamentos que adoto para desprovê-lo, conforme exponho a seguir.

I. Regularidade nas intimações efetuadas em nome do Dr. Sérgio Harry 

Magalhães

Em verdade, a suposta nulidade nunca existiu, verifi cando-se tão somente 

um simples defeito material na redação do substabelecimento passado em 

19.4.2002 (e-STJ fl . 298).

Conforme narrado acima, desde 1º e 2.6.2000, a Postop e o Espólio de 

Antônio passaram a ser representados pelo mesmo advogado, Dr. Antônio 

Checchin Júnior, que nunca representou a Sra. Leila, corré revel, sócia na empresa 

e inventariante do espólio.
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No entanto, na data de 26.4.2002, o referido advogado, Dr. Antônio 

Checchin Júnior, protocolizou substabelecimento, datado de 19.4.2002, do qual 

extraio o seguinte trecho:

Eu, Antonio Checchin Junior, [...] s u b s t a b e l e ç o, sem reservas, ressalvando 

o não recebimento de honorários, todos os poderes que me foram outorgados 

por Postop – Produtos e Serviços Ltda e Leila Maria de Assumpção Almeida, nos 

autos dos Processos abaixo especifi cados: Ação de Rescisão de Contrato, Processo 

n. 1.314/99, promovida por Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga em trâmite 

pela 20ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT; [...] na pessoa do Dr. Sérgio Harry 

Magalhães, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MT, sob n. 4.960. (e-STJ fl . 298.)

De plano, verifi ca-se que o nome da Sra. Leila, como pessoa física, foi 

inserido por equívoco. Sendo advogado apenas da Postop (e-STJ fl . 96) e do 

Espólio de Antônio (e-STJ fl s. 210/212) – conforme elementos dos autos –, 

exclusivamente em relação a eles é que o Dr. Antônio Checchin Júnior poderia 

assinar tal substabelecimento. Note-se que a Sra. Leila não constituiu advogado 

em nome próprio e nem apresentou defesa, sofrendo os efeitos da revelia.

As peças juntadas aos autos e as petições subscritas pelo Dr. Sérgio 

Harry Magalhães, por outro lado, posteriores ao substabelecimento de 19.4.2002, 

demonstram claramente que, em realidade, o advogado substabelecente, 

Dr. Antônio Checchin Júnior, transferiu os poderes recebidos também pelo 

Espólio de Antônio. No presente caso, então, ao invés de indicar corretamente 

como mandatário o “Espólio de Antônio Carlos de Almeida, representado pela 

inventariante Leila Maria Assumpção de Almeida”, mencionou exclusivamente o 

nome da Sra. Leila, como pessoa física.

Confi rmam tal defeito material as seguintes petições assinadas pelo Dr. 

Sérgio Harry Magalhães:

(i) petição de fls. 303/308 (e-STJ), na qual consta “Postop Produtos e 

Serviços Automotivos Ltda. e Espólio de Antônio Carlos de Almeida” (grifei);

(ii) petições de fl s. 315, 317 e 335 (e-STJ), nas quais consta “Postop Produtos 

e Serviços Automotivos e outros”;

(iii) petição de fl s. 352/353 (e-STJ), na qual consta “Espólio de Antônio 

Carlos de Almeida, represento [sic] pela sua inventariante”.

Das petições relacionadas acima, é importante destacar, inicialmente, a 

de fl s. 303/308 (e-STJ). Ao receber o substabelecimento, sem reservas, passado 

pelo Dr. Antônio Checchin Júnior, o Dr. Sérgio requereu vista dos autos pelo prazo 
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de 5 (cinco) dias (e-STJ fl s. 297/298 – numeração originária: fl s. 238/239), o 

que foi deferido (e-STJ fl s. 299), realizada a respectiva publicação (e-STJ fl . 

300). Tal publicação, no entanto, ocorreu em nome do advogado substabelecente – Dr. 

Antônio Checchin Júnior (e-STJ fl . 309), sendo esta a razão, segundo consta da 

mencionada petição de fl s. 303/308 (e-STJ), que impediu o Dr. Sérgio, como 

advogado de “Postop Produtos e Serviços Automotivos Ltda. e Espólio de Antônio 

Carlos de Almeida”, de “fazer carga dentro do prazo determinado”.

Sob outro enfoque, efetuada a intimação concedendo vista em nome do 

Dr. Antônio Checchin Júnior (e-STJ fl . 309), ele nada fez, exatamente por não 

mais ser advogado constituído nos autos.

Quem se manifestou foi o Dr. Sérgio, na condição de advogado, também 

do Espólio de Antônio, insurgindo-se contra a publicação realizada em nome do 

advogado substabelecente, Dr. Antônio Checchin Júnior.

Outra petição que merece ser ressaltada é a de fl s. 352/353 (e-STJ), de 

1º.9.2003, igualmente assinada pelo Dr. Sérgio, como advogado do Espólio de 

Antônio, na qual junta o termo de inventariante, com o seguinte teor:

Espólio de Antônio Carlos de Almeida represento [sic] pela sua inventariante, 

vem presença de Vossa Excelência, para requerer o que segue:

1 – Juntada do termo de inventariante;

2 – Requer ainda seja leva ao Ministério Público, obedecendo as formalidades 

legais;

Diante do exposto, requer seja o pedido acatado em sua integralidade, nos 

seus legais e jurídicos fundamentos. [sic] (e-STJ fl . 352 – grifei.)

Inexiste dúvida de que o Dr. Sérgio somente requereu a juntada do termo 

de inventariante por ser advogado do Espólio de Antônio, em nome de quem 

postulou.

Na própria audiência de instrução, compareceu como advogado de todos 

os corréus o Dr. Sérgio Harry Magalhães, conforme respectivo termo (e-STJ fl s. 

337/338).

Enfi m, após o substabelecimento de fl s. 297/298, de 19.4.2002, o Dr. 

Antônio Checchin Júnior não mais peticionou nos autos, passando a atuar em 

nome de todos os corréus o Dr. Sérgio.

É claro, portanto, o defeito material constante do substabelecimento de fl s. 

297/298 (e-STJ), no qual deveria constar “Espólio de Antônio Carlos de Almeida, 

representado por Leila Maria de Assumpção Almeida”.
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Finalmente, transitada em julgado a sentença em 23.11.2004 (e-STJ fl . 

379), o Dr. Sérgio Harry Magalhães peticionou tão somente em 14.3.2014, 

exclusivamente para “informar que não mais patrocina a presente causa, mas 

sim a Dra. Paula Assumpção de Almeida”, permanecendo silente a respeito de 

eventual nulidade por vício nas intimações anteriores.

Com efeito, corretas se afi guram todas as intimações realizadas em nome 

do efetivo advogado das partes, Dr. Sérgio Harry Magalhães, ausente a nulidade 

pretendida.

O presente entendimento está fundamentado no exame das procurações, 

dos substabelecimentos e de outras peças processuais formadas nestes autos, não 

alcançadas pela vedação contida na Súmula n. 7 do STJ.

II. Ciência das intimações – Ausência de prejuízo

Os corréus nesta demanda são: (i) Postop Produtos e Serviços Automotivos 

Ltda., (ii) Espólio de Antônio Carlos de Almeida e (iii) Leila Maria de Assumpção 

Almeida, cabendo destacar que esta última ré, como sócia e inventariante, 

representa os dois primeiros réus, tendo nomeado todos os advogados 

constituídos nos autos no polo passivo. Esse forte liame entre todos os réus, que 

converge na fi gura da Sra. Leila, por si, é capaz de descaracterizar como razoável 

a alegação de ausência de efetiva ciência dos atos processuais praticados nos 

autos e de eventual prejuízo à defesa.

Com efeito, quando o Dr. Sérgio Harry Magalhães passou a ser intimado 

em nome de todos os réus e a defendê-los conjuntamente, peticionando e 

comparecendo na audiência de instrução também como advogado dos três réus, 

o direito à ampla defesa foi assegurado.

Em tais circunstâncias, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à 

defesa, não há como reconhecer a nulidade processual, na linha dos seguintes 

precedentes:

Agravo interno no recurso especial. Ação declaratória. Citação por edital. 

Ausência de nomeação de curador especial a alguns réus revéis. Julgamento de 

improcedência do pedido. Reconhecimento de nulidade dos atos processuais. 

Prejuízo não demonstrado. Impossibilidade.

1. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva 

demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao 

princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
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2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 

1.669.058/TO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 11.4.2018.)

Agravo interno no recurso especial. Ação de reintegração de posse. Audiência 

de justificação prévia não realizada. Ausência de dano à parte ré. Prejuízo 

não demonstrado. Alegação de nulidade. Preclusão. Nulidade de algibeira. 

Impossibilidade de manejo. Agravo desprovido.

[...]

2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no 

caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é fi rme no sentido de que 

a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do 

prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

[...]

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.699.980/SP, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2.4.2018.)

Agravo interno no recurso especial. Alegação de violação à Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro. Impossibilidade de exame em sede de recurso 

especial. Princípios de contornos constitucionais. Nulidade. Ausência de citação. 

Reexame de fatos e provas. Impossiblidade. Incidência do Enunciado n. 7/STJ. 

Declaração de nulidade. Necessidade de demonstração do efetivo prejuízo. Não 

ocorrência. Embargos de declaração protelatórios. Multa. Incidência.

[...]

3. A declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração 

da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief).

[...]

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.694.390/SC, Rel. Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 20.3.2018.)

Agravo interno no agravo (art. 544 do CPC/1973). Ação revisional. Decisão 

monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. 

Insurgência da parte autora.

[...]

2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte 

Superior de Justiça, no sentido de que só se declara a nulidade de atos processuais 

caso verifi cada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes. Incidência da 

Súmula 83 do STJ. Por outro prisma, para verifi car a ocorrência ou não de prejuízo 

na espécie, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios 

acostados aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7 do 

STJ).
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3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 863.102/MG, Rel. Ministro 

Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 7.3.2018.)

III. Nulidade de algibeira

Ainda que o Dr. Antônio Checchin Júnior tivesse permanecido como 

advogado do Espólio de Antônio, estar-se-ia diante da hipótese da chamada 

“nulidade de algibeira”.

A sentença de procedência foi proferida em 30.9.2004 (e-STJ fl s. 369/377) 

e transitou em julgado em 23.11.2004, conforme certidão de 29.11.2004 (e-STJ 

fl . 379).

O Dr. Sérgio Harry Magalhães, em 14.3.2014, informou que não patrocinava 

mais a causa e que a Dra. Paula Assumpção de Almeida Teibel seria a nova 

advogada (e-STJ fl . 551), não existindo nos autos, na referida data, a necessária 

procuração ou substabelecimento.

Somente em 26.9.2014, a Dra. Paula requereu em nome do Espólio de 

Antônio a nulidade dos atos processuais desde a especifi cação de provas, por não 

haver intimações em nome do Dr. Antônio Checchin Júnior (e-STJ fl s. 564/570). 

Juntou na referida data procuração outorgada pelos três corréus (e-STJ fl . 571)

Sem dúvida, passados quase 10 (dez) anos do trânsito em julgado da 

sentença, sem que a suposta nulidade tivesse sido arguida no curso do processo, 

não haveria razão para, agora, no âmbito da execução, acolher tal pedido. De 

fato, eventual defeito nas intimações do Espólio de Antônio, se existente, era de 

conhecimento de todos os corréus, sendo certo que a corré Leila representava, 

simultaneamente, a empresa e o referido espólio.

A jurisprudência tem repelido a chamada “nulidade de algibeira”, por ser 

incompatível com o princípio da boa fé que deve pautar as relações jurídicas. 

Nesse sentido:

Civil. Processual Civil. Ação anulatória de atos executivos. Omissão e 

negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Penhora ocorrida durante a 

suspensão do processo decorrente do falecimento do devedor. Ato processual. 

Reenquadramento fático-normativo como medida consertiva destinada a 

salvaguardar a utilidade e satisfatividade da execução. Possibilidade. Nulidade por 

ausência de intimação da cônjuge do herdeiro do executado. Desnecessidade. 

Nulidade de algibeira reconhecida.

[...]
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8- A não arguição da alegada nulidade por ausência de intimação 

imediatamente após a efetivação do ato de penhora, que veio a ser manifestada 

apenas em ulterior ação anulatória, bem como a presunção não elidida de 

que houve ciência inequívoca do ato constritivo pela cônjuge do herdeiro do 

executado, demonstram ter havido, na hipótese, a denominada nulidade de 

algibeira, estratégia absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé que 

deve nortear todas as relações jurídicas.

9- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.643.012/RS, Rel. 

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26.3.2018.)

Agravo interno no recurso especial. Ação de reintegração de posse. Audiência 

de justificação prévia não realizada. Ausência de dano à parte ré. Prejuízo 

não demonstrado. Alegação de nulidade. Preclusão. Nulidade de algibeira. 

Impossibilidade de manejo. Agravo desprovido.

[...]

4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-

fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra 

oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto 

vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas 

alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não 

tiver sido bem sucedida.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.699.980/SP, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2.4.2018.)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Usucapião extraordinário. 

Requisitos preenchidos. Nulidade. Questão de ordem pública. Necessidade 

de prequestionamento. Inovação recursal. Processo utilizado como difusor de 

estratégias. Impossibilidade do manejo da chamada “nulidade de algibeira”. 

Alegada confissão judicial. Ausência de prequestionamento. Incidência 

das Súmulas 282/STJ e 356/STJ. Revisão das conclusões do Tribunal estadual. 

Impossibilidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. Recurso não provido.

[...]

4. “A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem 

repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, 

assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’” (EDcl no REsp 

1.424.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/08/2014, 

DJe 26/08/2014).

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.181.699/PR, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 9.3.2018.)
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Agravo interno. Agravo em recurso especial. Processual Civil. Alegação de 

nulidade. Ausência de prejuízo. Nulidade de algibeira. Conduta protelatória. Má-fé 

processual.

[...]

2. Não há nulidade sem efetivo prejuízo, devendo-se acrescentar que o 

recorrente tinha plenas condições de apontar o fato a que imputa causar nulidade 

desde seu implemento, valendo-se agora da alegação na tentativa de protelar a 

solução defi nitiva da demanda da qual saiu vencido.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 

1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 506.013/SC, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 9.2.2018.)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Morte de qualquer das partes. 

Suspensão do processo. Art. 265, I, do CPC. Não observância. Nulidade relativa.

1. A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de 

qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não 

se confi gurando caso não haja prejuízo aos interessados. Hipótese em que um 

dos litisconsortes falecera após a interposição do recurso no Tribunal de origem, 

mas aproximadamente três anos antes de seu julgamento, tendo-se aguardado, 

portanto, pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão 

do processo e a nulidade do ato, o que demonstra a utilização inequívoca da 

chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.047.272/SC, 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/10/2017.)

Agravo regimental no recurso especial. Processual Civil. Agravo de instrumento. 

Documento facultativo. Intimação publicada em nome do antigo patrono. 

Omissão inexistente.

[...]

2 - Intimação publicada em nome do antigo patrono da parte, que peticionou 

nos autos durante quatorze (14) anos sem se insurgir com a intimação errônea. 

Ausência de prejuízo. Súmulas 07 e 83/STJ.

[...]

4 - Precedentes do STJ, obstaculizando o acolhimento da chamada “nulidade 

de algibeira”.

5 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.391.006/DF, Rel. Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/11/2015.)

Por todas estas razões, e considerando que o ora recorrente jamais fi cou 

sem defesa técnica no curso do processo, a nulidade apontada não merece 

acolhimento.
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Quanto à alegada divergência jurisprudencial, à vista do exposto, incide o 

enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.628.854-RJ (2016/0254610-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Relatora para o acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Advogado: José Francisco de Oliveira Santos e outro(s) - RJ174051

Recorrido: Sonia Solange de Almeida Lemos Torreao - Espólio

Repr. por: Pamela Maria Lemos Torreao de Souza - Inventariante

Advogado: Mauro Luís do Nascimento e outro(s) - RJ059467

Interes.: Federacao Nacional de Saude Suplementar - “Amicus Curiae”

Advogados: Gustavo Binenbojm - RJ083152

Rafael Lorenzo Fernandez Koatz - RJ122128

André Rodrigues Cyrino - RJ123111

Alice Bernardo Voronoff  - RJ139858

Interes.: Associacao Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE - 

           “Amicus Curiae”

Advogados: Simone Parré e outro(s) - SP154645

José Roberto Neves Amorim - SP065981

Interes.: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - “Amicus Curiae”

Advogados: Cláudia de Moraes Pontes Almeida - SP261291

Ana Carolina Navarrete M. F. da Cunha - SP310337

Christian Tarik Printes e outro(s) - SP316680

Interes.: Agência Nacional de Saúde Suplementar - “Amicus Curiae”

Interes.: Instituto Brasileiro de Atuaria - “Amicus Curiae”

Advogada: Ana Rita dos Reis Petraroli e outro(s) - SP130291
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EMENTA

Recurso especial. Plano de saúde. Medicamento. Registro na 

ANVISA. Ausência. Fornecimento. Tratamento experimental. Não 

obrigatoriedade. Licenciamento posterior ao ajuizamento da ação. 

Óbito. Ausência de ilegalidade.

1. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio 

de medicamento não registrado na ANVISA (art. 10, inc. V, da Lei n. 

9.656/1998).

2. O registro do medicamento ocorrido em data posterior ao 

ajuizamento da ação, ao cumprimento da antecipação da tutela e 

mesmo ao óbito do usuário, não torna ilegal a negativa anterior de seu 

fornecimento.

3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos 

Ferreira dando provimento ao recurso especial, acompanhando a divergência, a 

Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do 

voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que lavrará o acórdão.

Vencido, em parte, o relator, que dava parcial provimento ao recurso 

especial. Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região).

Brasília (DF), 1º de março de 2018 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora p/ acórdão

DJe 26.4.2018

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Sonia Solange de Almeida Lemos 

Torreão ajuizou, em 16 de abril de 2014, ação cominatória de obrigação de 

fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais em face da Caixa de 
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Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Narra que, como dependente 

de seu falecido marido, se mantém vinculada ao plano de saúde da ré.

Afirma que tem 62 anos de idade e que foi “diagnosticada com 

adenocarcinoma de reto (Kras selvagem), neoplasia de cólon estágio IV, com 

lesões hepáticas e pulmonares”.

Expõe que já se submeteu a diversos tratamentos na tentativa de controlar a 

progressão da doença, inclusive a procedimento cirúrgico em setembro de 2010, 

e que, não obstante os tratamentos ministrados com capecitabina e radioterapia, 

consoante exames realizados em julho de 2012, houve notória progressão 

pulmonar, tendo sido, então, submetida a ciclos de Folfox e Bevacizumabe e, 

posteriormente, tratada “com esquema FLOX/Avastin”.

Afi rma que, buscando tratamentos capazes de conter a doença e um menor 

efeito colateral, seu oncologista iniciou um novo protocolo de tratamento, sem 

êxito, com Irinotecano e Cetuximabe (Cetiri).

Aduz que realiza tratamento com Capacitabina e Mitomicina desde 

outubro de 2013 e que, em vista da inefi cácia destes, seu oncologista “a orientou 

no sentido da possibilidade de um novo tratamento, que pode retardar a 

progressão da doença, promovendo mais tempo de vida a Autora, indicando o 

tratamento com medicamento Regorafenibe”.

 Pondera que a prescrição médica consiste no tratamento quimioterápico a 

base da droga - de alto custo, fora de suas condições fi nanceiras -, Regorafenibe, 

na dosagem de 120 mg, com 3 comprimidos de 40 mg por dia, durante 21 dias 

consecutivos, devendo repetir o ciclo de tratamento de forma contínua até a 

progressão ou a toxicidade inaceitável.

Assegura que a ré afi rmou que o plano de saúde não fornecerá o tratamento 

indicado, pois trata-se de medicamento não registrado na Anvisa, não albergado 

pelo contrato.

Obtempera que a conduta da ré viola frontalmente o CDC e que há 

de se convir que seu oncologista é habilitado a indicar a melhor droga para 

o tratamento médico - o que fi ca “ao talante tão somente da equipe médica 

que acompanha o caso” -, não cabendo à operadora do plano de saúde impor 

restrição.

Argumenta que a doença está contratualmente coberta, e que vem 

recebendo tratamento custeado pela ré há aproximadamente 4 anos.

O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro julgou procedentes 

os pedidos formulados na inicial.
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Interpôs a ré apelação para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Em decisão monocrática, o relator negou provimento ao recurso, decisão 

confi rmada, em sede de agravo interno, assim ementada:

Agravo interno na apelação cível. Relação de consumo. Plano de saúde. Pleito 

de obrigação de fazer c/c indenização a título de danos morais. Tratamento 

quimioterápico denominado Regorafenibe. Ausência de registro. ANVISA. 

Sentença de procedência. Manutenção do julgado.

1. De início, a argumentação de que a questão sub judice não se submete aos 

ditames da legislação consumerista não encontra acolhida.

2. In casu, examinando as peças que instruíram o feito, verifi ca-se que o apelado 

propôs ação judicial objetivando lhe fosse garantida a cobertura do medicamento 

quimioterápico denominado Regorafenibe. Como se vê da declaração médica 

acostada à fl . 27 (indexador 00026), a apelada necessitava do início do tratamento 

em caráter de urgência, pelo risco de progressão da doença.

3. Diante desse cenário, nota-se que a solicitação do específi co medicamento, 

em tese, fora dos contornos do contrato não decorreu de mera opção da autora, 

mas sim de situação comprovadamente excepcional e emergencial prescrita 

por médico assistente e que, como já acentuado pela jurisprudência, autoriza a 

pretensão veiculada.

4. Mostra-se relevante aqui avaliar que, se por um lado, existindo tratamento 

convencional com perspectiva de resposta satisfatória, é certo que não poderá 

o paciente às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar 

por tratamento específico não constante do rol estabelecido pela legislação 

de regência. Por outro lado, é razoável ponderar que, nas situações em que os 

tratamentos convencionais não forem recomendáveis, em razão da especifi cidade 

e gravidade do quadro clínico verifi cado - fato este devidamente atestado pelo 

médico que acompanha o caso -, deve a seguradora arcar com os custos do 

tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o 

contratante.

5. Acentue-se ainda que, em análise de demandas similares, esta Câmara 

já determinou, a disponibilização e custeio de tratamento com medicamento 

sem registro junto a Anvisa por uma operadora de plano de saúde, sendo certo 

que até o momento nenhuma modifi cação no cenário fático ou jurisprudencial 

ocorreu de forma que pudesse implicar na mudança de entendimento.

6. Sobre este prisma, se ponderou que o fato de o medicamento não ter 

registro na ANVISA não poderia, em casos específicos como o destes autos, 

servir de escusa para o cumprimento da obrigação. Isto porque, a uma, a 

ausência de registro do medicamento na ANVISA, em análise perfunctória, não 

implica óbice intransponível ao seu fornecimento, pois quem deve determinar 

o tratamento adequado não são as organizações administrativas ou o plano 
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de saúde, mas sim o médico responsável; a duas, a necessidade do tratamento 

com o dito medicamento e a impossibilidade de sucesso com os medicamentos 

disponíveis no Brasil restaram devidamente esclarecidas no laudo médico adrede 

mencionado.

7. Quanto aos demais argumentos alinhavados nas razões recursais, cumpre 

observar que, embora não haja vedação legal à inserção de cláusulas restritivas 

em contratos de consumo, a restrição não pode ser tal que descumpra obrigações 

fundamentais inerentes à própria natureza da avença, já que faz parte das 

legítimas expectativas do cidadão, que mantém contrato de prestação de serviços 

de plano de assistência médica, que o mesmo venha a receber toda a assistência 

necessária à recuperação de sua saúde.

8. Dano moral confi gurado e devidamente arbitrado.

9. Negado provimento ao agravo interposto.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio recurso especial da demandada, com fulcro na alíneas a do 

permissivo constitucional, suscitando violação aos arts. 535 do CPC/1973; 

1.022 do CPC/2015; 10º da Lei n. 9.656/1998; e 188, I, do CC.

Alega a recorrente que: a) há omissão; b) o acórdão recorrido viola o 

art. 10º da Lei n. 9.656/1998, que estabelece que o tratamento experimental 

não é de cobertura obrigatória; c) o acórdão recorrido está fundamentado no 

raciocínio simplista de que a indicação do médico da autora prepondera sobre 

a exclusão de cobertura contratual e legal; d) o art. 10º da Lei n. 9.656/1998 é 

complementado pela Resolução Normativa n. 211/2010 da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS, alterada pela RN 262/2011, que, em seu art. 

16, conceitua tratamento clínico ou cirúrgico experimental e corrobora a 

possibilidade de negativa de cobertura; e) o medicamento Regorafenibe não 

possui indicação registrada junto à Anvisa para o tratamento da moléstia 

adenocarcinoma de reto (krasselvagem), neoplasia de colón estágio IV, com 

lesões hepáticas e pulmonares; f ) o comando judicial que determina que arque 

com o medicamento de utilização off  label (não indicada pela bula) viola lei 

federal, além de desrespeitar os limites contratuais e o princípio da reserva legal; 

g) agiu no exercício regular de direito, não havendo falar em reparação de danos 

morais.

Em contrarrazões, afirma o Espólio recorrido que: a) propôs ação 

cominatória, a fi m de que o seu plano de saúde fornecesse o medicamento 

Regorafenibe, indicado por seu médico, para o tratamento de câncer, em vista 

que as demais medicações utilizadas não foram capazes de deter a progressão 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 631-882, Julho/Setembro 2018 735

da doença; b) a recorrente descumpriu sua obrigação, ao argumento de que 

se trata de medicamento que não fora registrado pela Anvisa, além de não 

estar abrangido pelo contrato existente entre as partes; c) a decisão proferida 

pelo Juízo de primeira instância está embasada nas provas juntadas aos 

autos; d) a relação é de consumo, devendo ser observada a boa-fé objetiva, a 

transparência, a confi ança, devendo a recorrente responder pelos vícios que 

tornem o serviço prestado impróprio ou inadequado para o fi m que se espera; 

e) a parte recorrida pretende fazer crer que existem inúmeras difi culdades 

para a aquisição do medicamento, todavia a afi rmação não procede, pois ela 

mantém o Programa de Assistência Farmacêutica, em que, mediante convênio 

com grandes laboratórios e instituições privadas, fornece medicamentos a 

titulares do plano de saúde e dependentes acometidos por doenças crônicas; 

f ) o tratamento de que necessitou a autora é quimioterápico, “portanto no 

rol de cobertura contratual, notadamente quando solicitado pelo médico que 

assiste o paciente; g) a utilização do Regorafenibe não pode ser obstada, pois 

as limitações legais e contratuais são voltadas para tratamentos desnecessários 

ou de efetividade duvidosa; h) é possível a importação do medicamento; i) a 

negativa de assistência médica à pessoa portadora de grave doença oncológica 

resulta em exposição desnecessária a risco e contribui para causar angústia e 

desânimo, caracterizando dano moral; j) a Corte local proferiu decisão clara e 

sufi ciente sobre as questões debatidas; k) no recurso especial, não se examina as 

particularidades probatórias.

O recurso especial foi admitido.

Em vista da relevância social da matéria e da multiplicidade de recursos 

a envolver o tema, à luz do que preceitua o art. 138 do CPC, oportunizei a 

participação, na qualidade de amicus curiae, de entidades com representatividade 

adequada.

Dessarte, determinei fosse dada ciência, facultando-se-lhes manifestação no 

prazo de quinze dias úteis (art. 138, Lei n. 13.105/2015), às seguintes entidades: 

Ministério da Saúde; Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; ANS 

- Agência Nacional de Saúde Suplementar; ADUSEPS - Associação de Defesa 

dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde; CNSEG - Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização; ABRAMGE - Associação Brasileira de Planos 

de Saúde; CFM - Conselho Federal de Medicina; AMB - Associação Médica 

Brasileira; CFF - Conselho Federal de Farmácia; Fenasaúde - Federação 
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Nacional de Saúde Suplementar; IBA - Instituto Brasileiro de Atuária; e ao 

IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

O Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, como amicus curiae, opina no 

seguinte sentido, in verbis:

c) quanto a questão fático-jurídica a ser elucidada como disposto ao fi nal do 

texto do Recurso e abaixo transcrita, temos a informar que, em geral, os planos 

de saúde não computam, nos cálculos atuariais de determinação do custeio 

de Planos de Assistência Médica, a cobertura de tratamentos experimentais, 

não só por serem de rara ocorrência e de difícil mensuração por falta de dados 

e informações estatísticas suficientes para quantificar os riscos envolvidos, 

mas principalmente pelos elevados custos que onerariam em demasia o 

fi nanciamento do plano e, consequentemente, as coberturas contratadas, para 

que exista sustentabilidade financeiro-atuarial no seu custeio, devem, como 

princípio de solvência, se enquadrar dentro do estabelecido no contrato por 

serem atuarialmente avaliadas dessa forma.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como amicus curiae, opina no 

seguinte sentido, in verbis:

Cada medicamento registrado no Brasil recebe aprovação da Anvisa para uma 

ou mais indicações, as quais passam a constar na sua bula, e que são respaldadas 

pela Agência. O registro de medicamentos novos é concedido desde que sejam 

comprovadas a qualidade, a efi cácia e a segurança do medicamento, sendo as 

duas últimas baseadas na avaliação de estudos clínicos realizados para testá-lo 

para essas indicações.

Quando um medicamento é aprovado para determinada indicação isso não 

implica que seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado 

para ela. Outras indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, 

submetidas à Anvisa quando terminados os estudos, poderão vir ser aprovadas e 

passar a constar da bula. Estudos concluídos ou realizados após a aprovação inicial 

podem, por exemplo, ampliar o uso do medicamento para outra faixa etária, para 

uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada, ou 

para uma outra doença, assim como o uso pode se tornar mais restrito do que 

inicialmente se aprovou.

Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não 

são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou 

porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico já 

queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. Podem 

também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que tenham uma 

certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por base fi siopatológica, 

ele acredite possam vir a se beneficiar de um determinado medicamento não 

aprovado para ela.
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Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está 

caracterizado o uso off  label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que 

não consta da bula. O uso off  label de um medicamento é feito por conta e risco do 

médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas 

em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não 

aprovado. Há casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma 

agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento medicamentoso só é 

respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão da 

bula do medicamento porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos.

O que é uso off  label hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã, mas nem 

sempre isso ocorrerá. O que é off  label hoje, no Brasil, pode já ser uso aprovado 

em outro país. Não necessariamente o medicamento virá a ser aprovado aqui, 

embora freqüentemente isso vá ocorrer, já que os critérios de aprovação estão 

cada vez mais harmonizados internacionalmente.

A aprovação no Brasil, porém, pode demorar, por vários motivos, entre os 

quais o de que o pedido de registro pode ser feito muito mais tarde aqui do que 

em outros países. Também pode ocorrer que o medicamento receba aprovação 

acelerada em outro país, baseada na apresentação de estudos preliminares 

ou incompletos, o que, via de regra, não é aceito pela Anvisa. Por fi m, um uso 

autorizado no Brasil pode ser uso off  label em outros países.

A classificação de uma indicação como off label pode, pois, variar 

temporalmente e de lugar para lugar. O uso off label é, por definição, não 

autorizado por uma agência reguladora, mas isso não implica que seja incorreto.

2. Em que pese as informações acima elencadas, cabe salientar, por oportuno, 

que segundo informações obtidas em nossos bancos de dados oficiais, 

o medicamento Stivarga, cujo princípio ativo é exatamente o Regorafenibe, 

encontra-se registrado neste órgão regulador pela empresa Bayer S/A. Sua 

publicação deu-se em 28/12/2015, com registro previsto até 12/2020.

3. Por todo o exposto, informamos ainda que a prescrição de medicamento off  

label é de estrita responsabilidade do profi ssional habilitado.

A Federação Nacional de Saúde Suplementar - FENASAÚDE, como 

amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

12. No caso, como se verá, há uma racionalidade para que a Lei n. 9.656/1998 

tenha excluído, em seu art. 10, I, a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos e 

cirurgias experimentais, que deve ser considerada por esse E. Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento deste Recurso Especial.

[...]

35. Na verdade, há na Constituição um conjunto sistemático de dispositivos 

que busca claramente equacionar e racionalizar a gestão da saúde no País.
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De um lado, o art. 198 previu que as ações e serviços públicos de saúde, 

fi nanciados com recursos do orçamento da seguridade social e de outras fontes 

(cf. § 1º), integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um 

sistema único, organizado segundo as diretrizes previstas nos incisos do mesmo 

dispositivo. De outro, o constituinte reconheceu que o Estado, sozinho, não é 

capaz de assumir toda a atividade de assistência à saúde.

[...]

39. A ANS foi criada com a missão de regular, normatizar, controlar e fi scalizar 

as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde (cf. art. 1º da Lei 

n. 9.961/2000). Diferentemente de outras agências, como a ANATEL e a ANEEL, 

instituídas para regular setores antes explorados pelo Poder Público e então 

desestatizados, a ANS surgiu para disciplinar um mercado já existente, com 

práticas consolidadas num ambiente relativamente livre.

[...]

45. Ou seja: está claro que, à luz da Constituição e da Lei, a “defesa do interesse 

público na assistência suplementar à saúde” (fi nalidade institucional da ANS, 

cf. o art. 3º da Lei n. 9.961/2000) abrange uma atuação multifacetada por parte 

da Administração Pública, que tem o desafi o de mitigar as diversas falhas desse 

mercado mediante a promoção equilibrada dos interesses dos atores que dele 

participam. Deve-se, nesse arranjo, zelar pela sustentabilidade e operacionalidade 

do setor como um todo, defi nindo-se regras (notadamente a ANS) capazes de 

atrair e de manter os agentes econômicos que nele atuam, além de assegurar 

qualidade nos serviços prestados aos benefi ciários.

[...]

49. O cerne da hipótese dos autos envolve a aplicabilidade (e a própria 

validade, perante a Constituição) do art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, cuja dicção 

atual é a seguinte:

[...]

50. Referido dispositivo, como narrado, anuncia o sentido do denominado 

“plano-referência de assistência à saúde”, o qual corresponde à cobertura mínima 

exigida pelo marco regulatório em vigor, na forma detalhada no art. 12 da mesma 

Lei.

51. Como é intuitivo, a defi nição de uma cobertura mínima indica uma decisão 

legislativa-regulatória sobre limites à autonomia contratual. Trata-se de um 

comando aos agentes de mercado, no sentido de que não será possível negociar 

menos que a cesta básica de serviços de que tratam os artigos 10 e 12 citados. 

A ideia subjacente é equacionar a mencionada assimetria de informações que 

existe no setor, com o telos imediato de proteger o consumidor.

[...]
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58. Em linha com o que se expôs acima, essa exceção, longe de arbitrária, 

atende a razões da maior importância. Para consumidores e operadoras. Na 

verdade, para o equilíbrio e a própria manutenção do sistema regulado.

[...]

66. Demais disso, em terceiro lugar, a exceção do art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 

visa a compor, ao lado da regulação da ANS, a base de segurança e previsibilidade 

mínimas para a defi nição de custos pelas operadoras. Se há escolhas trágicas e 

inevitáveis a serem feitas, o legislador entendeu que as menos gravosas dizem 

respeito à exclusão de tratamentos experimentais – sobre os quais, como se 

disse, não se conhecem ao certo os riscos, os efeitos e os custos. Essa defi nição é 

decisiva para o equilíbrio atuarial do setor, em benefício, frise-se, dos interesses 

de todos os envolvidos. Inclusive do Poder Público, já sobremaneira onerado com 

os gastos do SUS, e, principalmente, da população assistida.

[...]

68. Nesta mesma ordem de ideias, este E. STJ tem prolatado decisões 

recentíssimas desobrigando OPSs a fornecer medicamentos não registrados na 

ANVISA, na medida em que “o registro dos medicamentos importados na ANVISA, 

e autorização para seu fornecimento, são garantias à saúde pública” [...]

76. Voltando-se os olhos para o presente recurso especial, tem-se, no art. 10, I, 

e § 1º da Lei n. 9.656/1998, uma escolha feita, em primeiro lugar, pelo legislador 

democrático, que transferiu à ANS a competência para regulamentar a exceção 

criada no aludido inciso. A agência o fez ao editar a Resolução Normativa n. 

387/2015, cujo art. 20 assim estabelece:

[...]

81. Há, repise-se, justifi cativa para a escolha legislativa examinada neste ponto 

(i.e. atribuir à ANS e à ANVISA a competência para regulamentar e defi nir o que 

pode ser tido por tratamento aprovado e não experimental). Essas entidades 

estão em melhores condições técnicas para um exame sistêmico e integrado 

da saúde pública brasileira. Decisões casuísticas (sejam legislativas ou judiciais) 

tenderão, naturalmente, a criar distorções e comprometer o equilíbrio do sistema.

[...]

84. Nesse sentido, salta aos olhos como o acórdão recorrido causa danos ao 

modelo adotado. Ele ignora as consequências, desconsidera o papel da ANS e 

da ANVISA enquanto entidades dotadas de capacidade institucional da maior 

relevância, bem como deixa de lado os custos e equilíbrio atuarial do modelo, 

com o que coloca em risco o próprio direito à saúde.

[...]

90. Em suma, eventual chancela por este E. STJ quanto à imposição às 

operadoras da obrigação de suportar o custeio de tratamentos experimentais 

e medicamentos off label agravaria enormemente o quadro de insegurança 
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e de falhas de mercado sistemáticas presentes no segmento de saúde 

suplementar (com destaque para as assimetrias informacionais). A ponto, frise-

se, de comprometer a própria prestação dos serviços e funcionamento dessas 

entidades, cujo quantitativo de segurados, bem se sabe, tem se reduzido de 

modo avassalador.

91. Não bastasse isso, ainda haveria os riscos associados à eventual 

responsabilização das operadoras de planos de saúde e seus prepostos. 

Realmente, embora a regulação da ANVISA e o Conselho Federal de Medicina 

entendam que, nesses casos, a responsabilidade é primariamente do médico 

responsável pela prescrição do medicamento, não há como afastar nessa cadeia 

econômica de consumo, a possível responsabilização do plano de saúde. É dizer: 

em uma seara em que a responsabilidade, como se sabe, é objetiva, e que os 

médicos responsáveis podem não ter recursos para arcar com eventuais danos 

(inclusive a morte) de pacientes submetidos a tratamentos experimentais, o risco 

é real de que agentes econômicos envolvidos nessa atividade sofram com algum 

tipo de responsabilização – a despeito de terem agido segundo a lei.

92. Ressalte-se, ainda, que, dada a insegurança enorme que gravita em torno 

de tratamentos experimentais, a possibilidade de realização de perícias médico-

técnicas pelas operadoras de planos de saúde com vista ao apontamento de 

tratamentos confiáveis, ou mais recomendáveis, é, realmente, um fator a ser 

considerado na tentativa de minimização de impactos. Ocorre que aqui, também, 

um conjunto de difi culdades se coloca. Isso não apenas criaria custos signifi cativos 

para as operadoras – afi nal, tratamentos experimentais diversos surgem a todo 

tempo, inclusive, e sobretudo, estimulados pela indústria e laboratórios –, como 

sequer poderia assegurar resultados práticos úteis – a dúvida sempre persistirá.

A Associação Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE, como 

amicus curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

A dignidade da pessoa humana como princípio a ser perseguido pelo Estado 

brasileiro também deve ser observada na recomendação médica para utilização 

de medicamento off label, pois ao submete-se uma pessoa a tratamento 

através de medicamento de uso diverso do previsto em bula, o médico está 

agindo sem quaisquer parâmetros confi áveis de efi cácia e segurança, expondo, 

inevitavelmente, a saúde e a integridade física do paciente a risco, submetendo o 

mesmo a um tratamento sem qualquer embasamento científi co.

[...]

A prescrição de medicamentos off  label suscita questões de natureza científi ca, 

ética e jurídica. Trata-se da prescrição de um medicamento fora do âmbito das 

indicações terapêuticas aprovadas na respectiva autorização de introdução no 

mercado, ou seja, para uma indicação terapêutica diferente daquelas aprovadas 

pela ANVISA.
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Nesse sentido, a ANVISA em 2005 ao falar sobre o uso off  label de medicamentos 

manifestou o entendimento de que a prescrição terapêutica nesses casos passa a 

ser de inteira responsabilidade do médico assistente, em comum acordo com 

o paciente, ou responsável pelo mesmo. De qualquer forma, a prescrição de 

medicamentos off  label poderá dar origem a responsabilidade civil e até criminal 

dos agentes envolvidos.

Desta forma, a decisão judicial que obriga o plano de saúde a fi nanciar o uso 

de medicamento prescrito para uso off  label além de expor em risco a vida da 

pessoa, poderá trazer-lhes outras implicações de ordem jurídica e social.

[...]

Cada medicamento registrado no País recebe a aprovação da ANVISA para uma 

ou mais indicações as quais precisam ser comprovadas por meio da apresentação 

de estudos clínicos robustos e confi áveis. A partir de sua aprovação pelo órgão 

sanitário, a indicação passa a constar em bula, sendo aquela respaldada pela 

agência.

[...]

Tendo em consideração que não há medicamentos isentos de risco, a 

autorização de medicamentos pressupõe que a relação benefício/risco seja 

favorável para o fi m a que o medicamento se destina e nas condições de utilização 

aprovadas. Deste modo, a utilização off  label não se insere na proteção dada pelos 

instrumentos legais ao medicamento.

[...]

Em 2005, a ANVISA defi niu o que considera uso off  label de um medicamento: 

“As indicações constantes em bula são aquelas reconhecidas e regulamentadas pela 

ANVISA, e qualquer uso fora dessas condições é considerado como uso off -label. 

Quando não existe aprovação de uso para determinadas indicações é porque faltam 

informações sobre sua segurança e efi cácia. Nesse caso, a prescrição do medicamento 

passa a ser de inteira responsabilidade do médico assistente, em comum acordo com 

o paciente, ou um representante desse”.

O uso off  label de medicação aprovada para outro fi m, é por defi nição não 

autorizado pela agência reguladora. O uso é feito por conta e risco do médico que 

o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, trazendo-

lhe responsabilizações. É importante destacar nesta oportunidade que a ANVISA 

não aceita resultados de estudos preliminares, incompletos ou ensaios clínicos 

feitos em outro país.

O crescente uso de medicamentos off  label segundo pesquisas é refl exo de 

manobras mercadológicas da indústria farmacêutica com a única fi nalidade de 

ampliar o consumo de seus produtos, sem observar os direitos fundamentais do 

paciente, tais como, o princípio da proteção e defesa da saúde e da dignidade da 

pessoa humana. Tais empresas aproveitam-se do fato dos prescritores não serem 
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obrigados a receitarem medicamentos apenas para os fins aos quais foram 

aprovados, e adotam estratégias que induzem o médico a prescrever para outros 

fi ns, onde a segurança e efi cácia não foram confi rmadas (CAIADO, 2005). Muitas 

vezes desenvolvem pesquisas que fi cam aquém do padrão necessário para a 

aprovação dos órgãos regulatórios, e em seguida informam os médicos estes 

resultados estimulando desta forma a prescrição. Burlam a lei sob a justifi cativa 

de que somente divulgam resultados de pesquisas sem a recomendação da 

indicação, ou seja, praticam marketing disfarçado de pesquisa.

Prova disso é que em janeiro de 2009, a Pfizer, gigante da indústria 

farmacêutica, foi condenada a pagar multa recorde nos Estados Unidos no valor 

de US$ 2,3 bilhões para pôr fi m a uma demanda judicial. Conforme a reportagem 

do jornal “Folha de São Paulo” do dia 03 de setembro de 2009, a maior fabricante 

de remédios do mundo aceitou pagar multa milionária em ação que era acusada de 

fazer promoção ilegal de 13 remédios, onde promoviam medicamentos para usos 

não aprovados pela FDA (agência reguladora de remédios e alimentos nos EUA).

[...]

No mesmo ano de 2009, em janeiro, outra gigante da indústria farmacêutica, a 

Eli Lily, foi multada em US$ 1,4 bilhão por promoção ilegal do antipsicótico Zyprexa 

(olanzapina). Segundo reportagem durante o processo fi cou comprovado que 

entre 1999 a 2003 a empresa treinou sua equipe de vendas para desconsiderar 

a legislação e promover o medicamento para usos não previstos em bula. A Lily 

declarou-se culpada admitindo que sua estratégia de marketing foi ilegal.

[...]

Nesse mesmo sentido o Conselho Federal de Medicina suscitado a se 

manifestar sobre o tema fi rmou entendimento pelo Despacho SEJUR n. 482/2013, 

considerando que o uso off label de medicamento é de responsabilidade do 

médico, devendo arcar ética, criminal e civilmente pelas consequências de 

suas ações, já que ciente de que a utilização do fármaco é indicada para outras 

fi nalidades. Concluíram que o uso de um medicamento com pouca ou nenhuma 

evidência de eficácia e segurança e em dose não apropriada, pode expor o 

paciente a terapias não efetivas e a riscos desconhecidos de eventos adversos.

[...]

Especificamente sobre o fornecimento de medicamentos existem duas 

limitações previstas na legislação (art. 10, incisos V e VI da Lei n. 9.656/1998): 

“medicamentos importados não nacionalizados” e “medicamentos para tratamento 

domiciliar”.

Não obstante, em 28 de outubro de 2015, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa n. 387, contendo o seguinte 

preceito normativo:

[...]



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 631-882, Julho/Setembro 2018 743

Dessa forma, por explícita disposição regulamentar, constata-se que a ANS 

considera o uso off label de medicamento como espécie de tratamento clínico 

experimental, portanto, passível de exclusão assistencial. E a Lei n. 9.656/1998, 

por sua vez, expressamente exclui o tratamento experimental da cobertura dos 

contratos de planos de saúde. Logo, se o consumidor fizesse uma denúncia 

baseada no não fornecimento de um medicamento indicado off  label pelo médico 

responsável, a resposta da ANS certamente seria desfavorável ao seu pleito. Para 

todos os efeitos, a agência reguladora não teria como punir uma operadora de 

plano de saúde que se negasse a fornecer um medicamento prescrito de forma 

off  label, pois essa conduta estaria respaldada pelo artigo 20, inciso I, alínea “c”, da 

Resolução Normativa n. 387/2015.

[...]

Poder-se-ia entender que a noção de “uso off  label” enquadrar-se-ia na noção 

de “tratamento experimental” e, portanto, a ANS nada mais teria feito do que 

regulamentar a Lei, sem extrapolar os limites de sua competência, preservando 

dessa forma, a segurança e a integridade física do paciente ora benefi ciário do 

plano de saúde.

[...]

Da mesma forma, o Judiciário ao permitir a utilização de medicamentos off  

label não somente nega vigência ao artigo 12 da Lei 6.360/1976, como também, 

ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998.

É inegável que a prática do uso off  label de medicamentos é prejudicial a 

saúde, tendo em vista os danos imprevisíveis àquele que é prescrito.

[...]

5. Impacto econômico fi nanceiro do uso off  label de medicamentos:

Nos dias atuais não se é possível conceber ideias jurídicas como as que se 

discutem nesses autos, sem se levar em consideração os custos, vale dizer, o 

impacto econômico-financeiro de tudo aquilo que pode refletir nas pessoas 

envolvidas na área da saúde.

Nunca é demais lembrar, que em todas as situações, quer de medicamentos de 

uso off  label, quer de produtos importados não nacionalizados, quando inseridas 

num contexto, porém sem respaldo contratual, inevitavelmente haverá impacto a 

todos aqueles que não estejam envolvidos nessas hipóteses.

[...]

Assim, se impusermos aos gerentes da saúde privada custos de monta 

insuportáveis, correremos o risco de não ter nem saúde pública, nem privada, 

dada a elevação dos custos impostos de forma inconsequente, ou na pior das 

hipóteses, por quem não tem a exata noção dos seus impacto econômico-

fi nanceiro.
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O uso off  label, por sua vez, é caracterizado quando a indicação médica diverge 

daquela prevista no registro do medicamento, seja por discordância em relação 

ao perfi l do paciente (idade, sexo, diagnóstico), a dosagem indicada, o tempo de 

duração do tratamento ou método de dispersão.

[...]

Ressalta-se que não se trata apenas de discussão sobre cobertura e 

fi nanciamento, mas também da segurança do tratamento.

Estudo publicado em 2008 nos Estados Unidos associou o aumento da taxa 

de mortalidade em idosos (acima de 65 anos) ao uso off  label do medicamento 

Olanzapine (Zyprexa).

O Conselho Federal de Farmácia, como amicus curiae, opina no seguinte 

sentido, in verbis:

Em atenção ao solicitado, segue o parecer da Coordenação Técnico Científi ca 

do Conselho Federal de Farmácia.

[...]

O câncer colorretal abrange tumores que acometem o cólon e o reto. É 

tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente, antes de 

propagar-se para outros órgãos (INCA, 2017).

[...]

Análises sobre efi cácia e segurança do regorafenibe no tratamento de pacientes 

com câncer colorretal.

O regorafenibe (Stivarga; Bayer) é um fármaco novo, aprovado pela Anvisa, 

em 28 de dezembro de 2015, “para o tratamento de pacientes adultos com tumores 

estromais gastrintestinais (GIST) metástáticos ou não ressecáveis, que tenham 

progredido ou experimentaram intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e 

sunitinibe.” (I-Helps, 2017; Bayer, 2017)

Em análise realizada pela organização independente alemão Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen - IQWiG (Instututo para a 

Qualidade e Efi ciência em Atenção à Saúde), com base em estudos apresentados pelo 

próprio fabricante do regorafenibe (Bayer), concluiu-se que, apesar do efeito positivo 

sobre o indicador “mortalidade global”, ocorreram eventos adversos graves, com 

resultados negativos para o desfecho qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL 

- health-related quality of life). Segundo o parecer, ainda não foi comprovado o 

benefício adicionado do regorafenibe, em comparação com o melhor cuidado 

de suporte (cuidado paliativo), para pacientes com câncer colorretal metástico 

(IQWIG, 2016).

Em parecer técnico do All Wales medicines Strategy Group (AWMSG), País de 

Gales (AWMSG, 2015), concluiu-se que não há tratamento efetivo disponível para 
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os casos de progressão da doença refratária ao uso de imatinibe e sunitinibe, 

embora este pequeno grupo de pacientes possa estar clinicamente bem, com 

boa qualidade de vida.

[...]

Segundo análise da evidência disponível, publicada em revista técnico-científi ca 

independente francesa (Prescrire International, 2015), o uso do regorafenibe não 

apresenta impacto para a sobrevida global dos pacientes; por outro lado, os efeitos 

adversos foram frequentes e graves. A mediana de sobrevida, cerca de 17 meses, foi 

similar nos dois grupos comparados, regorafenibe e placebo. O tempo mediano 

para ocorrência de morte ou progressão radiológica foi de 4,8 meses no grupo 

regorafenibe e 0,9 mês no grupo placebo [...]. Os conhecidos efeitos adversos do 

regorafenibe são frequentemente graves e algumas vezes fatais, incluindo: dano 

hepático, sangramento, hipertensão, doença cardíaca isquêmica, arritmia cardíaca, 

lesão mucocutânea (eritrodisaestesia palmoplantar e mucosite), perfuração e 

fístula gastrointestinal, infecções, hipotireodismo, reações de hipersensibilidade 

sistêmica (DRESS) e leucoencefalopatia. Efeitos adversos graves ocorreram em 61% 

dos pacientes tratados com regorafenibe e em 14% no grupo submetido a placebo.

[...]

Na prática, em pacientes com tumores estromais gastrointestinais não ressecáveis 

ou metastáticos, nos quais o imatinibe e o sunitinibe tenham falhado, a única 

vantagem comprovada para o regorafenibe é que ele retarda a progressão 

radiológica por cerca de quatro meses. A conduta mais razoável nesses casos é 

propor melhor cuidado de suporte ao invés de expor pacientes aos efeitos adversos 

do regorafenibe.

Parecer técnico científico, do Centro Colaborador do SUS: Avaliação de 

Tecnologias e Excelência em Saúde (CCATES) (CCATES, 2016 (também analisou a 

evidência científi ca que sustenta o uso de regorafenibe em pacientes com câncer 

colorretal metastático, chegando a resultados similares aos de organizações 

internacionais. Ou seja, o regorafenibe proporcionou uma melhora muito modesta 

na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão, à custa de mais eventos 

adversos.

[...]

No dia 15 de março de 2017, em reunião do Comitê Permanente de Regulação 

da Atenção à Saúde (COSAÚDE) (ANS, 2017), da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) [...]. Nessa mesma linha, segundo a ANS, há importantes 

fragilidades do estudo que avaliou o regorafenibe e ponderou que, das agências 

internacionais de avaliação e incorporação de tecnologias, apenas o Canadá 

incorporou este fármaco. No National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

do Reino Unido, o medicamento ainda está sendo avaliado, com elaboração de 

parecer prevista para novembro de 2017. Na Austrália foi elaborado um parecer 

negativo. Os resultados dos estudos demonstram muitos efeitos adversos e o 

benefício, em contrapartida, de pequena magnitude.
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[...]

Em seguida, passamos a responder aos quesitos para os quais nos julgamos 

capazes de contribuir:

[...]

Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não 

são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, 

ou porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um 

médico já queira prescrever o medicamento para um paciente que tenha uma 

delas. Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes 

que tenham certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por 

base fi siopatológica, ele acredite possam vir a se benefi ciar de um determinado 

medicamento não aprovado para ela (Anvisa, 2005).

Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está 

caracterizado o uso off  label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não 

consta da bula. O uso off  label de um medicamento é feito por conta e risco do 

médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, 

mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas 

ainda não aprovado.

[...]

O que é uso off  label hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã, mas nem 

sempre isso ocorrerá. O que é off  label hoje, no Brasil, pode já ser uso aprovado 

em outro país. Não necessariamente o medicamento virá a ser aprovado aqui, 

embora frequentemente isso vá ocorrer, já que os critérios de aprovação estão 

cada vez mais harmonizados internacionalmente (Anvisa, 2005).

[...]

O uso off  label é, por defi nição, não autorizado por uma agência reguladora, 

mas isso não implica que seja incorreto (Anvisa, 2005).

Vale salientar que não há unanimidade quanto à afirmativa de que uso 

off label é equivalente a tratamento experimental, pois que um tratamento 

experimental pressupõe o uso apenas em contexto de pesquisa clínica, com 

protocolo devidamente aprovado e execução acompanhada por Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), e com a devida anuência do sujeito da pesquisa, ou seu 

responsável legal, por meio de assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (CNS, 2012).

[...]

O regorafenibe é um fármaco novo, aprovado pela Anvisa, em 28 de 

dezembro de 2015, “para o tratamento de pacientes adultos com tumores estromais 

gastrintestinais (GIST) metástaticos ou não ressecáveis que tenham progredido ou 

experimentaram intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e sunitinibe.” 

portanto, não se trata de tratamento experimental, porém, as evidências 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 631-882, Julho/Setembro 2018 747

científi cas disponíveis para justifi car sua utilização na prática clínica são limitadas, 

podendo eventualmente ser justifi cado seu emprego no tratamento de terceira 

linha dessa doença, embora ainda não esteja clara sua superioridade em 

comparação ao cuidado paliativo.

Para se afi rmar que o regorafenibe não era o medicamento mais recomendável 

tecnicamente, recomendamos posicionamento de médico oncologista, com base 

na história clínica completa da paciente.

O IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como amicus 

curiae, opina no seguinte sentido, in verbis:

Os contratos de assistência à saúde são espécies de contratos de prestação 

de serviços, de trato sucessivo, nos quais o consumidor, no intuito de preservar 

eventuais tratamentos ligados à sua saúde, transfere ao fornecedor, mediante 

pagamento, os eventuais riscos derivados de sua saúde, de modo que este arque 

com os custos de assistência médica quando assim se fi zer necessário.

Em outras palavras, o objeto do contrato em questão consiste na obrigação de 

a operadora garantir o tratamento à saúde. Decisões acerca destas contratações 

envolvem pontos sensíveis em decorrência de seu objeto, corolário do direito à 

vida e garantidor da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 5º, 6ª e 

196 e seguintes da Constituição Federal.

O art. 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

havendo a autorização constitucional expressa para a atuação do setor privado na 

assistência à saúde, nos termos do art. 199. Contudo, é importante frisar que essas 

atividades, mesmo quando desempenhadas por particulares em regime privado 

de exploração econômica, são revestidas do caráter de relevância pública, nos 

termos do art. 197 da Constituição Federal.

Assim, ainda que prestada pela iniciativa privada, a saúde não perde seu 

caráter de relevância pública, o que impõe restrições e cuidados a todos aqueles 

que decidem prestar serviços de saúde, seja na elaboração ou execução dos 

contratos com os consumidores contratantes.

[...]

Feitos estes esclarecimentos sobre a incidência, ao caso, do CDC e dos princípios 

da boa-fé objetiva e função social do contrato, bem como reconhecendo-se 

a assimetria técnica e informacional que grassa a relação entre consumidor e 

fornecedor, é importante trabalharmos as noções de tratamento experimental e 

uso off  label de medicamentos.

O tratamento experimental é aquele cuja efi cácia ou segurança ainda estão 

em fase de avaliação pelos órgãos competentes. Não se caracteriza como 

experimental o tratamento não previsto no rol de cobertura obrigatória, ou o 

tratamento mais moderno disponível.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

748

Essa diferenciação precisa ser feita, porque na atuação do Idec, tem se 

verifi cado recorrente a recusa de tratamento, em especial os oncológicos, sob o 

argumento de o tratamento prescrito não estar previsto no rol da ANS, ou ainda, 

por ser uma técnica recentemente aprovada pela ANVISA ou CFM.

A negativa de cobertura sob estas justifi cativas é ilegal e abusiva, nos termos 

do art. 39, I, V e art. 51, IV, seja porque o rol não é taxativo, mas exemplifi cativo, seja 

porque tendo sua segurança e efi cácia asseguradas pelos órgãos competentes, o 

tratamento é convencional e deve ser coberto pela operadora. Nesse mesmo 

sentido vemos julgado da Quarta Turma deste C. Tribunal.

[...]

O entendimento delineado deste C. Tribunal, ao qual este Instituto se alinha, é 

o de que a negativa de tratamento a determinada doença listada na Classifi cação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), sob o argumento de ser experimental é 

abusiva quando esgotadas outras alternativas menos custosas, ou de efi cácia 

comprovada.

Esse entendimento está respaldado pela interpretação conjunta dos art. 10 

e 12 da Lei 9.656/1998, na linha de, frustrada a utilização de outras espécies de 

tratamento, é possível a oferta de tratamento experimental, que, no caso do 

paciente em análise, passa a ser o único possível.

De fato, o art. 10 da Lei 9.656/1998 só autoriza a exclusão de determinado 

tratamento em confronto com as coberturas mínimas que são garantidas no art. 

12. Tanto é assim que o art. 10 lhe faz menção expressa.

Portanto, a restrição contida no art. 10, I, da Lei 9.656/1998 somente deve 

ter aplicação nas hipóteses em que os tratamentos convencionais mínimos 

garantidos pelo art. 12 da mesma Lei são úteis e efi cazes para o contratante 

segurado.

Em situações em que os tratamentos convencionais se mostram inefi cientes, 

deve a operadora se responsabilizar pelo tratamento experimental, desde que 

haja indicação médica do profi ssional que acompanha o caso, e seja realizado em 

instituição de saúde reconhecida, isto é, cientifi camente bem reputada.

[...]

No caso dos autos, analisa-se a pertinência do uso off  label de medicamento 

para tratamento de câncer em estágio IV, após o insucesso de (i) procedimento 

cirúrgico, (ii) tratamento com capecitabina e radioterapia, (iii) ciclos de Folfox e 

Bevacizumabe e (iv) esquema FLOX/Avastin.

Após esgotadas quatro alternativas terapêuticas convencionais, o médico 

assistente que acompanha o caso prescreveu o medicamento Regorafenibe, 

registrado pela ANVISA e comercializado no Brasil, mas para indicações 

oncológicas diversas da que hoje porta a consumidora. Acionada a operadora de 
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planos de saúde, esta recusou a cobertura, sob o argumento de uso off  label da 

medicação.

O presente caso é de subsunção completa à interpretação feita acima. Ou 

seja, esgotadas as vias ordinárias e de efi cácia comprovada para o controle da 

doença, o tratamento experimental passa a ser o único possível ao paciente, que 

contratou o plano no intuito mesmo de transferir para a operadora o risco de 

adoecimento grave e dos eventos catastrófi cos em saúde.

[...]

De fato, a lei dos planos de saúde não define, em seu art. 10, o que seja 

tratamento experimental. Coube à ANS fazê-lo, através da RN n. 387/2015, para 

fi ns de exclusão de cobertura:

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência 

compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os 

atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 

10 da Lei n. 9.656, de 1998.

§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:

a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não 

registrados/não regularizados no país;

b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina - 

CFM ou pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO; ou c) não possui as 

indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off -label).

[...]

Isto, porque a RDC n. 38/2013 da ANVISA permite a prescrição desses 

procedimentos fora das pesquisas clínicas em três modalidades: situações de 

acesso expandido, uso compassivo e fornecimento pós-estudo. Segundo seu 

artigo 11, o uso expandido se destina aos pacientes que não participaram do 

estudo, e sua aplicação só ocorre por solicitação do médico assistente.

O uso compassivo é uma autorização pessoal e intransferível dada pela 

ANVISA, destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes graves ou que 

ameacem a vida, sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados 

no país. Por fi m, o art. 15 da RDC dá as regras de prescrição nos casos de uso pós-

pesquisa para aqueles que dela participaram, em que a avaliação do benefício 

do paciente em relação ao risco e uso do produto fi ca sob responsabilidade do 

médico incumbido do programa de acesso ou da própria pesquisa clínica.

Em razão desses usos paralelos, especialmente no caso de não participantes 

da pesquisa (uso expandido e compassivo) entendemos, nos termos do tópico 

anterior, que esgotadas todas as alternativas de tratamento, a operadora 
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deve cobrir custos com tratamento cuja eficácia e segurança ainda estejam 

sob avaliação dos órgãos competentes, desde que este tratamento tenha sido 

prescrito pelo médico assistente que acompanha o caso.

[...]

A lei brasileira não define uso off label, mas existem pareceres do CFM e 

posicionamento da ANVISA no sentido deste uso decorrer da prerrogativa do 

médico em prescrever medicamento (liberdade de prescrição prevista no art. 21 

do Código de Ética Médica).

[...]

Diferente é tratar essa matéria no âmbito da pesquisa clínica, o que também 

poderá ocorrer.

[...]

Como se pode notar, o uso off  label se refere às prescrições de medicamento 

com finalidades terapêuticas distintas das que tiveram aprovação na Anvisa. 

Assim, trata-se de medicamento cuja segurança e efi cácia foram comprovadas, 

mas não para o uso que se quer dar. Ainda assim, o medicamento é comercializado 

sob a regulação da ANVISA e está dentro do sistema de Farmacovigilância 

(notifi cação obrigatória de efeitos adversos).

Feita essa diferenciação, entendemos que a ANS tem competência para defi nir 

exclusões de cobertura, em obediência aos ditames da Lei 9.656/1998. Contudo, 

a definição de tratamento experimental feita na RN n. 385/2016 extrapola 

seu escopo de ação, uma vez que essa definição não leva em consideração 

as disposições da ANVISA e do CFM, bem como de outros colegiados sobre a 

temática do tratamento experimental.

[...]

De forma hipotética, em havendo a negativa de cobertura do medicamento off  

label pelo plano de saúde, sem sombra de dúvidas haverá violações ao CDC, mais 

precisamente ao consagrado direito à vida e saúde (art. 6º, I, CDC), a vedação a 

práticas e cláusulas abusivas (art. 6º, IV, CDC) e a efetiva prevenção à reparação de 

danos (artigo 6º, VI, CDC).

[...]

Por fi m, sob a perspectiva do custeio do tratamento experimental, no caso 

das pesquisas clínicas pode haver distribuição entre operadora de planos e 

entidade pesquisadora responsável no caso dos participantes da pesquisa. Nos 

casos de uso paralelo (expandido e compassivo), é possível que o patrocinador 

ou pesquisador assuma, mas em nosso entendimento, ele é dever da operadora 

de plano de saúde, já que referido custeio não pode, em hipótese alguma, ser 

assumido pelo paciente.

[...]
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A prescrição de tratamento fora dos protocolos tradicionais não é uma 

leviandade, havendo regras explícitas que, se de um lado, garantem ao médico 

assistente a liberdade de prescrição, de outro, cobram a responsabilidade pelo 

risco. Assim, se o médico assistente prescreve tratamento experimental, ele o faz 

sabendo dos riscos em que não apenas seu paciente, mas ele próprio incorre.

[...]

Em segundo lugar, o profissional mais indicado para consideração dos 

riscos e potenciais benefícios de um tratamento escolhido num caso concreto 

é precisamente o médico que acompanha o paciente e detém seu prontuário. 

O médico de confi ança (ou médico assistente) é a maior autoridade sanitária 

na escolha da terapêutica a ser empregada, e quem apresenta as melhores 

condições de determinar o tratamento para o caso.

[...]

Explicitada esta assimetria, é necessário interpretar a distribuição da 

oportunidade de prova sob os princípios da boa-fé objetiva e da função social do 

contrato. Pergunta-se, com vistas ao atendimento destes princípios, quem pode 

mais se benefi ciar desse tipo de prova técnica?

Em resposta da Instituição, crê-se que a prova pericial nesses casos tem mais 

chances de benefi ciar empresas sem a correspondente possibilidade de benefício 

ao consumidor, o que ao invés de balizar a relação de assimetria informacional e 

técnica, apenas a aprofundará.

Ainda assim, se admitida, ela deve levar em consideração todos os exames, 

diagnósticos e tratamentos pelos quais o consumidor se submeteu antes de vir a 

tentar o tratamento experimental.

[...]

Logo, a depender da casuística, a produção de prova pericial para aferir 

procedimento diverso daquele repassado pelo médico do paciente poderá tornar 

inócuo o tratamento a que o consumidor foi precipuamente submetido, sob pena 

de o bem jurídico tutelado se esvair sem que haja uma prestação jurisdicional 

defi nitiva do Poder Judiciário sobre a questão, a tempo de socorrer a parte que 

mais precisa dela, in casu, o consumidor.

[...]

Além disso, o Instituto recomenda que o uso “off  label” não seja considerado 

tratamento experimental nos mesmos termos em que o são as pesquisas clínicas, 

em especial para exclusão de cobertura, uma vez que a prática médica nesses 

casos é baseada na prescrição de medicamento registrado, com comercialização 

liberada, limitação de preços fi xada pela CMED e uso consagrado, feita apenas 

com fi nalidade terapêutica diversa da constante no registro e ocorrendo por 

conta e risco do prescritor. Tal medida visa alinhar o tratamento dado pela ANS 

com as disposições da ANVISA e do CFM sobre a matéria.
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, como amicus curiae, 

opina no seguinte sentido, in verbis:

Nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei n. 9.961, de 2000, compete à Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde, que constitui referência básica para os fi ns do disposto na Lei n. 9.656, 

de 1998, e suas excepcionalidades.

Trata-se das coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos 

chamados “planos novos” (planos privados de assistência à saúde comercializados 

a partir de 2/1/1999), e pelos “planos antigos” adaptados (planos adquiridos antes 

de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 

35, da Lei n. 9.656, de 1998), respeitando-se, em todos os casos, as segmentações 

assistenciais contratadas.

Considerando tal competência, a ANS, desde sua criação, editou normativos, 

instituindo e atualizando o Rol em questão, cujas regras encontram-se atualmente 

estabelecidas pela Resolução Normativa - RN n. 387, de 2015, em vigor desde 

2/1/2016.

Vale esclarecer que a Lei n. 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de 

terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento 

domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso 

VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o 

controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 

12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”) [...].

Segundo informações cadastradas na bula, o medicamento Regorafenibe 

(Stivarga) está registrado na ANVISA sob o n. 1705601080018, sendo apresentado 

na forma de comprimidos revestidos de 40 mg. Este medicamento é indicado para 

o tratamento de pacientes adultos com tumores estromais gastrintestinais (GIST) 

metastáticos ou não ressecáveis, que tenham progredido ou experimentaram 

intolerância ao tratamento prévio com imatinibe e sunitinibe.

Uma vez que o medicamento Regorafenibe (Stivarga) não se encontra listado 

no Anexo II da RN 387, sua cobertura não é obrigatória por parte da operadora. 

Todavia, frise-se, não existe nenhum óbice a que a operadora ofereça cobertura 

maior do que a mínima estabelecida pela ANS.

É relevante salientar que, no caso de “planos antigos” não adaptados (planos 

contratados até 1/1/1999 e não ajustados à Lei n. 9.656, de 1998, nos termos do 

seu art. 35), a cobertura ao procedimento em análise somente será devido caso 

haja previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual.

Lembramos que o Rol de Procedimentos é, periodicamente, submetido a 

atualizações. Neste sentido, convém ressaltar que as revisões periódicas são 

antecedidas por amplos debates no Comitê Permanente de Regulação da 

Atenção à Saúde - COSAÚDE. Esse fórum de discussão conta com a participação 

de representantes de consumidores, de prestadores de serviços, de operadoras 
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de planos privados de assistência à saúde, de conselhos profi ssionais de saúde, de 

sociedades médicas e do corpo técnico da ANS.

Após o debate no âmbito do COSAÚDE, todas as propostas consideradas 

pertinentes são consolidadas pela ANS em uma minuta de RN para atualização do 

Rol. Tal documento é então submetido a Consulta Pública, ocasião em que toda a 

sociedade tem a oportunidade de colaborar com o aprimoramento das regras de 

cobertura.

Todas as contribuições advindas da participação social são analisadas por 

técnicos da Agência, que, quando cabíveis, podem promover alterações na 

minuta do normativo. Após tais adequações, a minuta da norma de atualização 

do Rol é encaminhada à Diretoria Colegiada da ANS para deliberação, que, 

entendendo necessário, pode indicar novos ajustes, encaminhando em seguida, 

para publicação no Diário Ofi cial da União DOU.

Vale enfatizar que, para incluir ou excluir itens do Rol, ou para alterar os critérios 

de utilização (Diretrizes de Utilização - DUT) dos procedimentos listados, a ANS 

leva em consideração estudos com evidências científi cas atuais de segurança, 

de efi cácia, de efetividade, de acurácia e de custo-efetividade das intervenções. 

Deste modo, os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos 

e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor 

literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS.

No processo de atualização do Rol, são ponderados, ainda, outros critérios, tais 

como a disponibilidade de rede prestadora para a realização dos procedimentos e 

a aprovação pelos conselhos profi ssionais quanto ao uso do procedimento.

O Ministério da Saúde, como amicus curiae, opina no seguinte sentido, in 

verbis:

O registro de medicamento é o ato exclusivo da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), por meio do qual a mesma autoriza a comercialização do 

produto em todo o território nacional para uma ou mais indicações, mediante 

avaliação do cumprimento de requisitos de caráter jurídico-administrativo e 

técnico-científi co relacionados com a efi cácia, segurança e qualidade. Como regra 

geral, nenhum produto sujeito às normas da vigilância sanitária, entre os quais se 

incluem os medicamentos, inclusive os importados, poderá ser industrializado, 

exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado na ANVISA.

A concessão do registro pressupõe que uma série de exigências sejam 

cumpridas e abrange aspectos da pesquisa, desenvolvimento, produção e 

comercialização de medicamentos. Importante ressaltar que o processo para 

concessão de registro não se restringe à avaliação da eficácia, efetividade e 

segurança de um medicamento para determinada indicação, mas constitui 

análise mais ampla de todos os processos que possam interferir na qualidade 

desses produtos e que sejam considerados críticos à saúde da população.
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Quando o fármaco não se encontra registrado na ANVISA, torna-se impossível 

ao País fi scalizar os requisitos mínimos que credenciam a utilização da medicação 

para uso humano, como a segurança, a efi cácia e a qualidade da mesma. Assim, 

o uso e as consequências clínicas de utilização de medicação não registrada é 

de responsabilidade, em tese, única e exclusiva do médico que o prescreve. Em 

suma, não há uso aprovado para esse medicamento no Brasil.

[...]

Assim, o registro de uma medicação pela ANVISA tem por objetivos: analisar 

sua segurança, sua efi cácia, sua qualidade, e analisar e monitorar o seu preço.

Nesse contexto, vale diferenciar o que se entende, na temática, por segurança, 

eficácia e qualidade de medicamentos (cf. Parecer n. 000649/2017/CONJUR-

MS/CGU/AGU, anexo) Medicamentos seguros são aqueles cujos efeitos 

terapêuticos advindos de sua utilização superam os seus efeitos colaterais, isto é, 

o medicamento traz mais benefícios do que malefícios.

Medicamento efi caz é aquele que, em um ambiente ideal, comprova atuar 

sobre a enfermidade que se propõe tratar, isto é, o medicamento comprova, em 

ambiente de laboratório (ideal), que realmente atua sobre a doença.

Medicamento de qualidade é aquele que comprova obedecer as regras 

das Boas Práticas de Fabricação (BPF) expedidas pela ANVISA, consistente em 

um conjunto de exigências necessárias à fabricação e controle de qualidade 

de produtos farmacêuticos a fi m de que o resultado seja: a produção de lotes 

iguais de medicamentos; o controle de qualidade dos insumos; a validação 

dos processos de fabricação; as instalações e os equipamentos adequados e 

treinamento de pessoal.

Dadas tais defi nições, em sentido contrário, portanto, é possível concluir que a 

ausência de registro de um medicamento na ANVISA implicará em não se saber se 

o produto trará mais prejuízos que benefícios, se realmente atuará sobre a doença 

para a qual está sendo indicado, se está sendo produzido em conformidade com 

a legislação sanitária.

Implicará, ainda, na impossibilidade de controle dos seus lotes de produção, 

já que eles não estarão previamente registrados, impossibilitando, com isso, 

a atuação das autoridades sanitárias caso haja necessidade de sua retirada do 

mercado para proteger a saúde da população, bem como na impossibilidade de 

controle quanto ao seu preço.

Em outras palavras, quanto ao risco sanitário, vale concluir que o risco na 

utilização de um medicamento não é só no caso do mesmo poder levar a um 

efeito colateral ou efeito adverso, mas também pela sua inefetividade, sendo 

que ambas reações só podem ser minimizadas a partir da análise técnica que 

antecede a concessão de registro para o medicamento. Portanto, a análise técnica 

da ANVISA, que antecede a concessão de registro, visa a minimizar os riscos 

relacionados com a produção, circulação e consumo de produtos e serviços 

sujeitos à vigilância sanitária.
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[...]

Além dos objetivos acima transcritos, todo esse controle a respeito de registro 

de medicamentos e outras substâncias de interesse à saúde visa, outrossim, a 

possibilitar que as autoridades sanitárias do Estado brasileiro tenham o controle 

sanitário das substâncias de interesse à saúde, inclusive medicamentos, que estão 

sendo disponibilizadas aos cidadãos do país, permitindo a ação do Poder Público 

em casos de emergência, como lhe é imposto por previsão legal, nos termos do 

art. 7º, 70 e 75 da Lei 6.360/1976, pelos quais se estabelecem verdadeiros deveres 

da Administração em agir permanentemente no que concerne à vigilância 

sanitária.

Impende destacar que a necessidade do registro só pode ser dispensada 

na hipótese de medicamentos adquiridos por intermédio de organismos 

multilaterais internacionais, para uso de programas em saúde pública, pelo 

Ministério da Saúde, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei n. 9.782, de 26/01/999, o 

que claramente não é o caso ora em análise:

[...]

É possível, nesse contexto, que, mediante solicitação da CONITEC, art. 21 

do Decreto n. 8.077, de 14/08/2013, a ANVISA emita autorização de uso para 

fornecimento, pelo SUS, de medicamentos ou de produtos registrados nos casos 

em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro, 

desde que demonstradas pela CONITEC as evidências científi cas sobre a efi cácia, 

acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso 

pretendido na solicitação.

A CONITEC não solicita à ANVISA alteração do registro, mas sim a autorização de 

uso off -label no âmbito do SUS, para viabilizar o fornecimento do medicamento, 

com base no art. 21 do Decreto n. 8.077, de 14/08/2013, que estabelece:

[...]

Essa hipótese, entretanto, é exceção à regra fundamentada na exigência 

do registro para uma determinada indicação terapêutica como requisito 

indispensável à instauração de processo administrativo para a avaliação pela 

CONITEC da incorporação de medicamentos ao SUS.

[...]

Assim, compreendida a distinção, é de se concluir que, em relação 

aos medicamentos não registrados pela ANVISA, há vedação legal a sua 

comercialização e fornecimento no país. Quanto aos medicamentos registrados, 

mas para uso off  label, há necessidade de iniciativa da CONITEC no tema e, ainda 

assim, seu uso ocorrerá de modo excepcional, para atendimento de situação 

específi ca de saúde pública.

[...]
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No ponto, vale citar trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio na 

análise da Medida cautelar na ADI 5501/DF, apresentada em face da Lei 13.269/16, 

que havia autorizado o fornecimento da fosfoetalonamina, a famosa “pílula do 

câncer”:

A esperança depositada pela sociedade nos medicamentos, 

especialmente naqueles destinados ao tratamento de doenças como 

o câncer, não pode se distanciar da ciência. Foi-se o tempo da busca 

desenfreada pela cura sem o correspondente cuidado com a segurança e 

efi cácia das substâncias. O direito à saúde não será plenamente concretizado 

sem que o Estado cumpra a obrigação de assegurar a qualidade das drogas 

distribuídas aos indivíduos mediante rigoroso crivo científi co, apto a afastar 

desenganos, charlatanismos e efeitos prejudiciais ao ser humano.

(...)

A aprovação do produto no órgão do Ministério da Saúde é condição 

para industrialização, comercialização e importação com fi ns comerciais, 

segundo o artigo 12 da Lei n. 6.360/1976. O registro ou cadastro mostra-se 

condição para o monitoramento, pela Agência fi scalizadora, da segurança, 

efi cácia e qualidade terapêutica do produto. Ante a ausência do registro, a 

inadequação é presumida.

(...) 

O controle dos medicamentos fornecidos à população é efetuado, 

tendo em conta a imprescindibilidade de aparato técnico especializado, 

por agência reguladora supervisionada pelo Poder Executivo. A atividade 

fi scalizatória – artigo 174 da Constituição Federal – dá-se mediante atos 

administrativos concretos de liberação das substâncias, devidamente 

precedidos dos estudos técnicos – científi cos e experimentais.

(...)

É no mínimo temerária – e potencialmente danosa – a liberação genérica 

do medicamento sem a realização dos estudos clínicos correspondentes, 

em razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos 

da viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano. 

Salta aos olhos, portanto, a presença dos requisitos para o implemento da 

medida acauteladora.

No caso, a prioridade do direito à segurança diz respeito à necessidade 

de apenas serem fornecidos medicamentos seguros à população, ou seja, 

medicamentos cujos efeitos terapêuticos advindos de sua utilização superem os 

seus efeitos colaterais, trazendo mais benefícios do que malefícios.

Foi nessa linha que andou o legislador ordinário, portanto, ao restringir o direito 

fundamental à saúde ao prever a vedação de fornecimento de medicamentos não 
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registrados na ANVISA no art. 19-T da Lei 8.080/1990, a qual, embora direcionada 

às esferas de gestão do SUS, guarda aplicabilidade lógica também em relação às 

pessoas jurídicas de direito privado.

[...]

Data vênia, por mais que o direito à saúde seja uma prioridade constitucional, 

não se pode pretender que o Poder Judiciário, de modo abstrato, determine o 

fornecimento de uma medicação ou a realização de um tratamento médico sem 

que tenha sido ele avaliado concreta e exaustivamente pelo órgão competente, 

que deverá estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes 

fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como 

aqueles indicados em casos de perda de efi cácia e de surgimento de intolerância 

ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou 

procedimento de primeira escolha.

[...]

Além disso, na prática, o que se constata é que a maior parte dos valores 

foram destinados ao atendimento de demandas individuais, representando 

pouquíssimos beneficiários se comparados com o total de atendimentos 

prestados pelo SUS:

[...]

Embora se saiba que, em relação aos planos de saúde, o impacto não será 

de tal monta em virtude do próprio quantitativo de ações relacionadas à saúde 

em face do Poder Público, os elementos apresentados destinam-se a auxiliar 

eventual juízo acerca dos riscos ao equilíbrio econômico dessas operadoras, 

considerando que, como dito acima, a ausência de registro na ANVISA implica 

ainda na impossibilidade de controle de preços dessas medicações.

4. Do fato superveniente específi co do caso concreto: registro do medicamento 

Regorafenibe (Stivarga), pela ANVISA, a partir de dezembro de 2015.

Por fi m, vale registrar que o processo em questão se originou de ação voltada 

a garantir a obtenção do medicamento Regorafenibe ajuizada em 2014, para o 

tratamento de adenocarcinoma de reto.

[...]

O regorafenibe foi aprovado pela Agência Europeia de Medicina com uma série 

de advertências alertando pacientes e profi ssionais de saúde que a toxicidade 

hepática grave e fatal ocorreu em pacientes tratados com esta medicação durante 

os estudos clínicos.

[...]

Atualmente, referida medicação, consoante Resolução RE n. 3.535, de 23 

de dezembro de 2015, passou a ser devidamente registrada pela ANVISA sob a 

titularidade da empresa Bayer S.A, conforme publicação no Diário Ofi cial da União 
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n. 247, de 28 de dezembro de 2015 1, estando seu registro vigente até 12/2020, 

com preço registrado na CMED.

Assim, apresenta a União tal dado para fi ns de subsidiar o posicionamento a 

ser adotado por essa Corte Especial no caso concreto.

O Ministério Público Federal assim se manifestou:

A discussão posta nos autos reside em saber se a operadora do plano de saúde, 

ora recorrente, está obrigada a fornecer ou custear tratamento que envolve 

medicamento sem registro na ANVISA.

Cumpre ressaltar, em proêmio, quanto à pretensa ofensa ao artigo 535 do 

CPC/1973, que irrepreensível a decisão do tribunal local no sentido de que o 

acórdão impugnado não possuiu omissão, contradição ou obscuridade a legitimar 

o manejo dos embargos de declaração. Na verdade, a embargante realizou 

abordagem acerca do mérito da causa, demonstrando insurgência mormente 

no que tange à determinação de fornecer tratamento com medicamento sem 

registro.

Veja-se que tal ato configurou apenas desejo de mera reapreciação da 

matéria, não condizente com a qualifi cação dos embargos. Demais disso, não se 

pode confundir julgamento desfavorável aos interesses da parte com negativa 

de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação, estando esclarecida a 

inocorrência de infringência ao artigo 535 do CPC/1973.

No mais, assiste razão à recorrente.

Quanto à questão de fundo, verifica-se que, em vários casos, os tribunais 

superiores decidiram pela obrigatoriedade do Estado ou da operadora de plano 

de saúde fornecer o tratamento ou o medicamento pleiteado pelo requerente, 

ao argumento de que cabe ao poder público, por meio do sistema único, e às 

entidades de saúde suplementar a efetividade do artigo 196 da Constituição da 

República.

Nesse sentido, a título exemplificativo, merece transcrição acórdão 

paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a STA 175 AgR/

CE, assim ementado:

[...]

Ainda nessa linha de raciocínio, registra-se que a Corte Superior de Justiça, 

ao exarar decisões relacionadas ao âmbito sanitário, amiúde, toma como norte a 

orientação de que cabe ao médico, em razão de sua formação específi ca, indicar 

o melhor e mais adequado tratamento ao paciente. Por conseguinte, não é 

permitido às seguradoras e operadoras do plano de saúde restringir o tratamento 

ou o medicamento prescrito pelo profi ssional habilitado, sendo-lhe autorizado 

dispor sobre a cobertura de doenças. Ilustrativamente, corroboram essa lição, 

dentre inúmeros julgados, o AgRg no REsp 1.547.168/SP (relator o Ministro Moura 
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Ribeiro, Terceira Turma, DJe 3.5.2016) e o AgInt no AREsp 1.057.609/CE (relator o 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.6.2017).

Demais disso, compreendem os referidos tribunais que aludida restrição 

das entidades de saúde suplementar ao melhor tratamento para o paciente 

consubstancia-se em abusividade de cláusula contratual, que, por seu turno, 

está relacionada com a “legítima expectativa do autor de receber a prestação 

adequada para sua convalescença, causando-lhe profundo sofrimento, que 

extrapola o mero aborrecimento cotidiano (…).” (AgRg no AREsp 775.115/RJ, 

relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 14.12.2016).

A despeito dos entendimentos acima, entende-se que eles não têm 

aplicabilidade no caso em tela, principalmente porque, aqui, a discussão engloba 

fornecimento de medicamentos não registrados pela ANVISA, circunstância não 

abarcada pelo contrato fi rmado entre as partes.

Como sabido, a regularização de produtos pela autoridade sanitária oferece 

garantia e segurança à saúde, procedimento posto pelas Lei n. 5.991/1973 e 

Lei n. 9.782/1999. Além disso, a Lei n. 6.360/1976 disciplina, em seu artigo 12, a 

imprescindibilidade do registro do produto para ser industrializado. Vale dizer, 

ainda, que este diploma legal, em seu artigo 66, dispõe sobre a confi guração 

de infração de qualifi cação sanitária, em caso de desrespeito de suas normas. 

Anota-se também que a Lei n. 9.656/1998 autoriza a exclusão, no contrato, de 

tratamento clínico ou cirúrgico experimental (artigo 10, I).

Dessa forma, a que tudo indica, não se revela coerente que provimentos 

judiciais desconsiderem o trâmite essencial para o fornecimento seguro de 

fármacos.

Nessa esteira, porque repisa tal lição, destaca-se a decisão proferida no REsp 

874.976/MT, resumida com os dizeres subsecutivos:

[...]

Além dos citados aspectos administrativos, pontua-se, com mais afi nco, que, 

dentro de um sistema jurídico demasiadamente aberto, como o dos direitos 

sociais, é indispensável que as decisões judiciais sejam proferidas com espeque 

nos princípios e com viés econômico, realizando-se a necessária ponderação 

principiológica, objetivando minimizar o impacto na coletividade, sob pena 

de o magistrado exarar pronunciamento dentro de uma realidade insulada 

(metodologia fuzzy).

De mais a mais, vale rememorar que a efetivação de direitos tem custos 

e que, devido à crescente quantidade de demandas judicias relacionadas à 

saúde, é dever do órgão julgador, por meio de decisões alocativas e disjuntivas, 

considerar os recursos fi nitos (escassez). A propósito, ainda nesse palmilhar, tem-

se também que, dentro da análise econômica do direito, não cabe o exame de 

litígios individualmente, pois, com o intuito de se evitar a nominada “tragédia dos 

comuns”, as escolhas e os estudos devem se apoiar na coletividade.
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Nesse tom, imperioso ressaltar que, caso essas condutas sejam 

desconsideradas, pode-se dar ensejo ao abalo das estruturas distributivas ou, 

considerando o presente litígio, ao colapso do sistema de saúde.

Nessa esteira, unindo-se a tal entendimento, diz o artigo 25 do Código de 

Ética da Magistratura Nacional que “Especialmente ao proferir decisões, 

incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que 

pode provocar”. E, no que tange ao fornecimento de medicamentos, tem-se a 

Recomendação n. 31 do Conselho Nacional de Justiça, que, em seu artigo I, b.2, 

recomenda aos tribunais de justiça estaduais e aos tribunais regionais federais 

que “evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados 

pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente 

previstas em lei”.

Nesse exato sentido, confira-se a recente decisão prolatada quando do 

julgamento do REsp 1.685.936/SP, que analisou caso semelhante ao dos presentes 

autos.

Naquele recurso especial, houve questionamento da operadora do plano de 

saúde sobre sua obrigação de custear medicamento importado não registrado na 

ANVISA. Segue a ementa:

[....]

Em linhas gerais, aludido contexto demonstra que a falta de registro na ANVISA 

do fármaco requerido pela parte adversa não pode ser considerado mero óbice.

Demais disso, sob o aspecto econômico do direito, deve o órgão julgador 

atentar-se para as consequências de suas decisões, sob pena de pôr em risco os 

recursos do próprio sistema sanitário e onerar a coletividade.

Por todo o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento 

parcial do recurso especial.

É o relatório.

2. Como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição 

ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele 

defendido pela parte.

Logo, não há falar em violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil 

de 1973, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, 

não cabendo confundir omissão e contradição com entendimento diverso do 

perfi lhado pela parte.

Note-se:

Processual Civil. Recurso especial. Art. 535 do CPC. Violação. Inocorrência. 

Prequestionamento implícito. Fato novo. Matéria fática. Súmula 7 do STJ.
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1. “Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso 

especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos 

nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito 

da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte” (AgRg no REsp 

1.039.457/RS, 3ª Turma, Min. Sindei Beneti, DJe de 23/09/2008).

2. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre o tema, 

entendendo, no entanto, não haver qualquer fato novo a ensejar a modifi cação 

do julgado. Não se deve confundir, portanto, omissão com decisão contrária aos 

interesses da parte.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.047.725/SP, 

Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), 

Quarta Turma, julgado em 28/10/2008, DJe 10/11/2008)

3. A primeira questão controvertida consiste em saber se é possível ao 

plano de saúde fornecer medicamento que, por ocasião da negativa, nem sequer 

tinha registro na Anvisa.

A sentença anotou:

Deferida a gratuidade de justiça às fl s. 269/270, além da tutela antecipada 

pretendida nos autos.

[...]

Relatou, em segundo momento, a indicação clínica para utilização do 

medicamento Regorafenibe no dia 08/04/2014 por sua médica oncologista.

[...]

A tutela antecipada foi deferida no dia 6 de maio de 2014, com mandado 

cumprido em 9 de maio de 2014 e juntado aos autos em 23 de maio de 2015.

Às fl s. 281/282 a ré informou ter requerido a importação do medicamento 

em questão. E, às fls. 396/397, a paciente informou o fornecimento de uma 

caixa do medicamento pela ré, bem como que esta se comprometeu a custear o 

tratamento da autora em uma das clínicas conveniadas.

Às fl s. 418/419 a ré informou que a Autora foi inscrita no programa de pesquisa 

realizado pelo laboratório Bayer, de forma que receberia a medicação como 

doação do laboratório por tempo indeterminado. Por essa razão, requereu a 

extinção do feito ante a perda superveniente do interesse de agir.

Informado o falecimento da parte autora no dia 5 de novembro de 2014, 

com o pedido de retifi cação do polo ativo, além de postular a desistência em 

relação ao pedido relativo à obrigação de fazer (fl . 457). Tal pedido, contudo, foi 

impugnado pela ré que requereu o julgamento do mérito.
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[...]

Salienta que o medicamento pretendido nos autos encontra-se em caráter 

experimental de utilização, razão pela qual sequer apresenta autorização 

para utilização e comercialização junto à ANVISA. Sustenta, pois, a recusa no 

fornecimento do fármaco, tendo em vista que não comprovada cientifi camente 

a sua atuação.

[...]

Ressalto que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, 

pois presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor - artigos 2º e 3º 

da Lei n. 8.078/1990 - CDC) e objetivos (produto e serviço - §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei).

[...]

Dito isso, incontroverso o fato de que a autora demandou administrativamente 

pelo fornecimento do medicamento, o que não foi atendido pela parte ré.

[...]

Em que pese não haver comprovação sistemática detalhada dos seus 

benefícios, é obvio que não se enquadra em mero experimento empírico.

Ao reverso, revela-se fruto de intensa e dedicada atividade de pesquisa, o que é 

comumente realizado pelos acadêmicos nos centros de pesquisas existentes ao redor 

do mundo.

Vale observar o estímulo à pesquisa científi ca no mundo contemporâneo face à 

diversidade de doenças hoje conhecidas. Neste ponto, vê- se o fomento da atividade 

intelectual pela iniciativa privada, mas também pelos governos, o que demanda a 

conjugação de esforços na tentativa de proporcionar a todos o acesso à saúde, com 

tratamentos efi cazes.

[...]

Certo é que a questão ainda se revela tormentosa.

A uma, porque traz à baila questionamentos acerca da conduta profi ssional 

e ética do responsável pelo tratamento médico, na medida em que recomenda 

terapia ou remédio que carecem de sufi ciente e convincente confi rmação quanto aos 

seus efeitos.

Neste ponto, há de ser ressaltada, inclusive, a possibilidade de 

comprometimento da relação médico e paciente, se considerarmos a inocuidade 

de efeitos de eventual tratamento adotado diante da recomendação médica.

A duas, tem-se o artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, que regula as disposições 

pertinentes aos planos de saúde, o qual dispõe que:

[...]
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Evidente a análise acurada da pertinência deste requerimento, que deverá 

se coadunar com os fi ns pretendidos. Frise-se que eventual utilização deve ser 

reconhecida por centro de referência laboratorial internacional, além de ser 

necessário receituário médico, que comprove a adequação do produto.

[...]

Ressalte-se, mais uma vez, que a adoção desta técnica obedece a critério 

médico. Logo, não se revela razoável que o plano de saúde ou a ANVISA 

contrariem o plano de atuação da autoridade médica no combate à doença, sob 

pena de usurpar atribuição que não cabe aos operadores dos planos ou, ainda, 

aos técnicos da ANVISA.

[...]

Idêntico raciocínio adotou o Tribunal de Justiça de São Paulo ao editar a Súmula 

n. 102, que prestigia a programação médica e o uso do remédio experimental, de 

forma a atender as necessidades do paciente, neste sentido:

Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura 

de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental 

ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

A jurisprudência também tem consagrado a obrigatoriedade de fornecimento 

do medicamento, ainda que experimental, pelas operadoras de plano de saúde, 

conforme pode se ver do aresto abaixo transcrito:

[...]

Vale dizer que houve o falecimento da paciente no curso da demanda.

Contudo, o óbito não pode ser causa de majoração da indenização, haja vista 

que não comprovado que eventual retardo na utilização do Regorafenibe 40 mg 

tenha agravado a situação da paciente, até mesmo porque a tutela foi cumprida e 

o medicamento utilizado pela usuária.

Os documentos acostados aos autos, além do fato de a autora já ter se 

submetido a diversos procedimentos e intervenções médicas, sem ter surtido 

efeito, demonstram o seu delicado estado de saúde.

Deste modo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o 

comprometimento da saúde da paciente e seu posterior óbito decorreu do atraso 

no fornecimento do medicamento.

Acrescente-se, contudo, que o comportamento da ré revelou-se temeroso, 

na medida em que negou assistência médica à portadora de grave doença 

oncológica e carecedora de inquestionáveis cuidados médicos. Evidente que 

a paciente foi exposta a risco desnecessário, o que contribuiu para lhe causar 

angústia e desânimo, além e frustrar as suas expectativas de consumidora.
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O acórdão recorrido, por seu turno, dispôs:

A relação contratual mantida entre a apelante e a parte autora, independente 

da denominação que a ela se dê, não dista da situação dos demais consumidores 

de planos de saúde, e por isso não afasta a incidência da Lei n. 8.078/1990.

No mais, é cediço que aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato 

de prestação de serviços de saúde, nos termos do enunciado n. 469 da súmula do 

Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde.

[...]

In casu, examinando as peças que instruíram o feito, verifi ca-se que o apelado 

propôs ação judicial objetivando lhe fosse garantida a cobertura do medicamento 

quimioterápico denominado Regorafenibe. Como se vê da declaração médica 

acostada à fl . 27 (indexador 00026), a apelada necessitava do início do tratamento 

em caráter de urgência, pelo risco de progressão da doença.

Diante desse cenário, nota-se que a solicitação do específi co medicamento, 

em tese, fora dos contornos do contrato não decorreu de mera opção da autora, 

mas sim de situação comprovadamente excepcional e emergencial prescrita 

por médico assistente e que, como já acentuado pela jurisprudência, autoriza a 

pretensão veiculada.

Mostra-se relevante aqui avaliar que, se por um lado, existindo tratamento 

convencional com perspectiva de resposta satisfatória, é certo que não poderá 

o paciente às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar por 

tratamento específi co não constante do rol estabelecido pela legislação de regência.

Por outro lado, é razoável ponderar que, nas situações em que os tratamentos 

convencionais não forem recomendáveis, em razão da especifi cidade e gravidade 

do quadro clínico verificado - fato este devidamente atestado pelo médico que 

acompanha o caso -, deve a seguradora arcar com os custos do tratamento, na 

medida em que este passa a ser o único de real interesse para o contratante.

Acentue-se ainda que, em análise de demandas similares, esta Câmara já 

determinou, a disponibilização e custeio de tratamento com medicamento sem 

registro junto a Anvisa por uma operadora de plano de saúde, sendo certo 

que até o momento nenhuma modifi cação no cenário fático ou jurisprudencial 

ocorreu de forma que pudesse implicar na mudança de entendimento.

Sobre este prisma, se ponderou que o fato de o medicamento não ter registro 

na ANVISA não poderia, em casos específi cos como o destes autos, servir de 

escusa para o cumprimento da obrigação. Isto porque, a uma, a ausência de 

registro do medicamento na ANVISA, em análise perfunctória, não implica 

óbice intransponível ao seu fornecimento, pois quem deve determinar o 

tratamento adequado não são as organizações administrativas ou o plano de 

saúde, mas sim o médico responsável; a duas, a necessidade do tratamento 
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com o dito medicamento e a impossibilidade de sucesso com os medicamentos 

disponíveis no Brasil restaram devidamente esclarecidas no laudo médico adrede 

mencionado.

Quanto aos demais argumentos alinhavados nas razões recursais, cumpre 

observar que as cláusulas contratuais que limitam ou impeçam as obrigações 

assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em especial as que o consumidor 

adere sem a possibilidade de a elas se opor, constantes nos contratos de adesão, 

devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé e da 

equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de 

modo a não colocar em risco a fi nalidade do contrato.

Signifi ca dizer que, embora não haja vedação legal à inserção de cláusulas 

restritivas em contratos de consumo, a restrição não pode ser tal que descumpra 

obrigações fundamentais inerentes à própria natureza da avença, já que faz parte 

das legítimas expectativas do cidadão, que mantém contrato de prestação de 

serviços de plano de assistência médica, que o mesmo venha a receber toda a 

assistência necessária à recuperação de sua saúde.

Sobreleva também o fato de que qualquer contrato de plano de saúde que, por 

exclusão ou por omissão, não inclua cobertura para os modernos procedimentos 

médicos-cirúrgicos surgidos a partir dos estudos e avanços científi cos na área 

médica, vai de encontro com o princípio da boa-fé objetiva e fere o direito à 

saúde.

[...]

Nesse contexto, as teses defensivas, ao meu sentir, não merecem acolhida, 

uma vez que não se está aqui a desmerecer o trabalho da equipe médica na 

avaliação das solicitações feitas à operadora dos planos de saúde, mas é de 

conclusão lógica que tal análise deve considerar a urgência da situação e as novas 

práticas da Medicina. Assim, a partir do momento que uma entidade se propõe 

a prestar um serviço de tal magnitude, como é o caso das operadoras de plano 

de saúde, deve se pautar de todos os meios capazes de velar pelo atendimento 

da norma substancial deste tipo de contrato, qual seja, a preservação da vida. E, 

não por outra razão, inviável o acolhimento da pretensão recursal de limitação do 

objeto da lide em razão da cobertura contratual.

Diante dos elementos de prova carreados, notadamente, da urgência da 

medida, entendo que a postura do réu na vertente hipótese se afastou da boa-fé 

objetiva, descumpriu a efi cácia horizontal dos direitos fundamentais e frustrou 

a legítima expectativa do paciente em ver-se protegido pelo plano de saúde 

contratado.

Cabe aqui enfatizar que, consoante iterativa jurisprudência, é inaceitável a 

recusa da ré em autorizar o procedimento e o material reclamado, sendo certo 

que, cabe ao médico a escolha do tratamento mais adequado a seu paciente. Esta 

é, inclusive, a orientação fi rmada por este E. Tribunal de Justiça no enunciado n. 

24, que preconiza:
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Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional 

responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem 

empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização.

O acórdão dos embargos de declaração, por seu turno, dispôs:

Examinando as peças que instruíram o feito, verifi ca-se que o apelado propôs 

ação judicial objetivando lhe fosse garantida a cobertura do medicamento 

quimioterápico denominado Regorafenibe. Como se vê da declaração médica 

acostada à fl . 27 (indexador 00026), a apelada necessitava do início do tratamento 

em caráter de urgência, pelo risco de progressão da doença.

Diante desse cenário, nota-se que a solicitação do específi co medicamento, 

em tese, fora dos contornos do contrato não decorreu de mera opção da autora, 

mas sim de situação comprovadamente excepcional e emergencial prescrita 

por médico assistente e que, como já acentuado pela jurisprudência, autoriza a 

pretensão veiculada.

Mostra-se relevante aqui avaliar que, se por um lado, existindo tratamento 

convencional com perspectiva de resposta satisfatória, é certo que não poderá 

o paciente às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar 

por tratamento específico não constante do rol estabelecido pela legislação 

de regência. Por outro lado, é razoável ponderar que, nas situações em que os 

tratamentos convencionais não forem recomendáveis, em razão da especifi cidade 

e gravidade do quadro clínico verifi cado - fato este devidamente atestado pelo 

médico que acompanha o caso -, deve a seguradora arcar com os custos do 

tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o 

contratante.

[...]

Sobre este prisma, se ponderou que o fato de o medicamento não ter registro 

na ANVISA não poderia, em casos específi cos como o destes autos, servir de 

escusa para o cumprimento da obrigação. Isto porque, a uma, a ausência de 

registro do medicamento na ANVISA, em análise perfunctória, não implica óbice 

intransponível ao seu fornecimento, pois quem deve determinar o tratamento 

adequado não são as organizações administrativas ou o plano de saúde, mas 

sim o médico responsável; a duas, a necessidade do tratamento com o dito 

medicamento e a impossibilidade de sucesso com os medicamentos disponíveis 

no Brasil restaram devidamente esclarecidas no laudo médico adrede mencionado.

Quanto aos demais argumentos alinhavados nas razões recursais, cumpre 

observar que as cláusulas contratuais que limitam ou impeçam as obrigações 

assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em especial as que o consumidor 

adere sem a possibilidade de a elas se opor, constantes nos contratos de adesão, 

devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé e da 

equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de 

modo a não colocar em risco a fi nalidade do contrato.
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[...]

Sobreleva também o fato de que qualquer contrato de plano de saúde que, por 

exclusão ou por omissão, não inclua cobertura para os modernos procedimentos 

médicos-cirúrgicos surgidos a partir dos estudos e avanços científi cos na área 

médica, vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva e fere o direito à saúde.

[...]

Nesse contexto, as teses defensivas, ao meu sentir, não merecem acolhida, 

uma vez que não se está aqui a desmerecer o trabalho da equipe médica na 

avaliação das solicitações feitas à operadora dos planos de saúde, mas é de 

conclusão lógica que tal análise deve considerar a urgência da situação e as novas 

práticas da Medicina.

[...]

Cabe aqui enfatizar que, consoante iterativa jurisprudência, é inaceitável a 

recusa da ré em autorizar o procedimento e o material reclamado, sendo certo 

que, cabe ao médico a escolha do tratamento mais adequado a seu paciente. Esta 

é, inclusive, a orientação fi rmada por este E. Tribunal de Justiça no enunciado n. 

24, que preconiza:

Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profi ssional 

responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a 

serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização.

[...]

Diante dos argumentos aventados pelo embargante, cumpre esclarecer que, 

diferentemente do que ocorre com as relações jurídicas regidas unicamente pelas 

normas constantes no Código Civil (no qual ainda permanecem bastante intensos 

os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda), quando se 

fala de relações de consumo, deve-se reconhecer que há certa atenuação destes 

princípios. Isto porque, as disposições que regulam as relações consumeristas, 

notadamente aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor, além de 

possuírem natureza jurídica de ordem pública, buscam, ainda, eliminar ou, pelo 

menos, reduzir a discrepância existente entre o fornecedor do produto ou serviço, 

de um lado, e o consumidor hipossufi ciente, de outro.

[...]

A duas, a interpretação do disposto em Resoluções e na Lei 9.656/1998 deve 

ocorrer em cotejo com o CDC, norma de ordem pública e específi ca sobre o tema. 

Ademais, a busca pela cura da enfermidade do segurado, por meio de métodos 

indicados pelo profi ssional médico que assiste o paciente, deve, in casu, sobrepor-

se as considerações realizadas pelo embargante.
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Como visto, o juízo de primeira instância, embora faça apenas referência à 

Lei n. 9.656/1998, perfi lhou o entendimento de ser possível impor ao plano de 

saúde que arcasse com os custos de tratamento, ponderando a necessidade do 

“estímulo à pesquisa científi ca no mundo contemporâneo face à diversidade de 

doenças hoje conhecidas”, “o que demanda a conjugação de esforços na tentativa 

de proporcionar a todos o acesso à saúde, com tratamentos efi cazes”.

A Corte local, por seu turno, limitou-se a invocar dispositivos do CDC, 

afi rmar genericamente a efi cácia do direito fundamental à saúde nas relações 

privadas, assentando que, independentemente nas normas sanitárias, é “razoável 

ponderar que, nas situações em que os tratamentos convencionais não forem 

recomendáveis, em razão da especificidade e gravidade do quadro clínico 

verifi cado - fato este devidamente atestado pelo médico que acompanha o caso 

-, deve a seguradora arcar com os custos do tratamento”.

4. O direito à saúde, de segunda geração ou dimensão, é um direito humano 

fundamental, e a Constituição de 1988 foi a primeira Carta Política nacional 

que formalmente declarou a saúde como direito fundamental, conforme se 

extrai da leitura dos arts. 6º, 196 e 200.

Ingo Wolfgang Sarlet leciona que o texto constitucional não define 

expressamente o conteúdo do direito à proteção e promoção da saúde, indicando 

“a relevância de uma adequada concretização por parte do legislador e, no que for 

cabível, por parte da administração pública”. É dizer, no tocante às possibilidades 

e limites da exigibilidade do direito constitucional à saúde na condição de 

direito subjetivo, a pretensão de prestações materiais “demanda uma solução 

sobre o conteúdo dessas prestações, principalmente em face da ausência de 

previsão constitucional mais precisa”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; SARLET, Lenio 

Luiz (Coords.). Comentários à constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

1.932-1.935)

Com efeito, resguardado, evidentemente, o núcleo essencial do direito 

fundamental, no tocante à saúde suplementar, são, sobretudo, as Leis n. 

9.656/1998, 9.961/2000, 10.185/2001 e os atos regulamentares infralegais 

da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar (Consu), que, representando 

inequivocamente forte intervenção estatal na relação contratual de direito 

privado (planos e seguros de saúde), conferem densidade normativa ao direito 

constitucional à saúde.
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Cabe menção também ao art. 35-G da Lei n. 9.656/1998, incluído pela 

MP n. 2.177-44/2001, que estabelece que se aplicam subsidiariamente aos 

contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o 

parágrafo 1º do art. 1º desta Lei, as disposições do CDC.

Canotilho pondera:

À pergunta formulada, ou seja, a de saber se os direitos fundamentais têm 

eficácia nas relações jurídicas civis como direitos privados ou como direitos 

subjectivos públicos, responde-se geralmente no primeiro sentido. Esta conclusão 

parece ser lógica se partirmos das premissas da doutrina da efi cácia mediata: o 

conteúdo jurídico dos direitos fundamentais como normas objectivas efetiva-

se no direito privado através dos meios jurídicos desenvolvidos neste ramo do 

direito (invalidade, subordinação à cláusula de ordem pública, ponderação dos 

princípios da boa-fé e da confi ança). Mas também a doutrina da efi cácia imediata 

parece lidar com o instrumentarium típico do direito civil.

[...]

Na falta de instrumentos jurídicos concretizadores adequados, podem 

transferir-se para aqui os instrumentos do direito civil, sem que isso signifi que, 

neste ponto, a transposição da velha máxima referente às relações entre 

direito constitucional e direito administrativo, dizendo-se agora que o direito 

constitucional passa e o direito civil fica. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 1998, ps. 

1.213-1.214.)

É bem verdade que o vetor dignidade da pessoa humana, “como valor 

constitucional supremo, é o próprio núcleo axiológico da Constituição, em torno 

do qual gravitam os direitos fundamentais”, auxilia na interpretação e aplicação 

de outras normas. (RMS 33.620/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, julgado em 6/12/2011, DJe 19/12/2011)

Nessa toada, Claus-Wihelm Canaris observa que, pelo fato de os 

direitos fundamentais, enquanto integrantes da Constituição, terem um grau 

mais elevado na hierarquia das normas que o direito privado, na verdade o 

infl uenciam. No entanto, a Constituição não é, em princípio, o lugar correto, 

tampouco habitual, para regulamentar as relações entre cidadãos individuais e 

entre esses e pessoas jurídicas. (SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, 

Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2003, p. 225).

Mutatis mutandis, cumpre trazer à baila o entendimento sufragado pela 

Segunda Turma do STF, por ocasião do julgamento do multicitado RE 201.819, 
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em que se alerta ser necessária cautela por parte do magistrado, já que, em linha 

de princípio, “a vinculação direta dos entes privados aos direitos fundamentais 

não poderia jamais ser tão profunda, pois, ao contrário da relação Estado-

cidadão, os direitos fundamentais operariam a favor e contra os dois partícipes 

da relação de Direito Privado”. Por isso, “compete, em primeira linha, ao 

legislador a tarefa de realizar ou concretizar os direitos fundamentais no âmbito 

das relações privadas. Cabe a este garantir as diversas posições fundamentais 

relevantes mediante fi xação de limitações diversas”.

Ademais, é sempre preciso ter em mira, mormente nas relações privadas, 

que o art. 5º, II, da Lei Maior dispõe que ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

5. Ademais, cumpre observar que, por ocasião do recente julgamento do 

REsp 1.285.483/PB, a Segunda Seção pacifi cou o entendimento que a relação 

contratual a envolver planos de saúde de autogestão não são de consumo, pois, 

nessa modalidade, a operadora de planos privados de assistência à saúde não 

tem fi nalidades lucrativas, e não são relações de mercado, pois o plano destina-se 

a um público restrito de benefi ciários.

O precedente tem a seguinte ementa:

Recurso especial. Assistência privada à saúde. Planos de saúde de autogestão. 

Forma peculiar de constituição e administração. Produto não oferecido ao 

mercado de consumo. Inexistência de fi nalidade lucrativa. Relação de consumo 

não confi gurada. Não incidência do CDC.

1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de 

autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem fi nalidades lucrativas que, 

vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à 

saúde com exclusividade para um público determinado de benefi ciários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, 

sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de 

associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos fi rmados com 

empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

[...]

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.285.483/PB, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)

De todo modo, cumpre mencionar que o art. 35-G da Lei n. 9.656/1998, 

incluído pela MP n. 2.177-44/2001, estabelece que se aplicam subsidiariamente 
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aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e 

o parágrafo 1º do art. 1º desta Lei, as disposições do CDC.

Dessarte, penso que, havendo norma específi ca na Lei n. 9.656/1998 - 

inclusive, mencionada de modo meramente referencial pelo Juízo de primeira 

instância -, não é adequada a solução de controvérsias a envolver plano ou 

seguro de saúde com base exclusivamente no CDC, alheia ao diploma especial 

de regência, como procedido pela Corte local.

6. Com efeito, o art. 10º, I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998 expressamente 

exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico 

experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados 

e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes (no caso, a 

Anvisa).

É bem de ver que o intuito da pesquisa clínica não é propriamente 

tratar, mas alcançar resultado efi caz e apto ao avanço das técnicas terapêuticas 

atualmente empregadas, ocorrendo em benefício do pesquisador e do 

patrocinador da pesquisa, consoante bem pondera o IDEC.

Nesse diapasão, como rememorado pelo Ministério Público, “a 

regularização de produtos pela autoridade sanitária oferece garantia e segurança 

à saúde, procedimento posto pelas Lei n. 5.991/1973 e Lei n. 9.782/1999. Além 

disso, a Lei n. 6.360/1976 disciplina, em seu artigo 12, a imprescindibilidade do 

registro do produto para ser industrializado. Vale dizer, ainda, que este diploma 

legal, em seu artigo 66, dispõe sobre a confi guração de infração de qualifi cação 

sanitária, em caso de desrespeito de suas normas”.

Mencionam-se precedentes das duas turmas de direito privado:

Recurso especial. Plano de saúde. Fornecimento de medicamentos. Obrigação 

de dar. Fixação de multa diária. Importação de medicamento não-registrado. 

Impossibilidade.

1. Em princípio, a prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao 

fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo 

que deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do 

contratado.

2. Contudo, essa obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento 

recomendado seja de importação e comercialização vetada pelos órgãos 

governamentais.

3. Não pode o Judiciário impor a prestadora de serviços que realize ato 

tipifi cado como infração de natureza sanitária, previsto na Lei n. 6.360, art. 66, 
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pois isso signifi caria, em última análise, a vulneração do princípio da legalidade 

previsto constitucionalmente.

4. Recurso especial provido.

(REsp 874.976/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 1º/12/2009, DJe 14/12/2009)

Direito Civil e do Consumidor. Recurso especial. Ação de obrigação de fazer. 

Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Plano de saúde. Recusa à 

cobertura de tratamento quimioterápico. Medicamento importado sem registro 

na ANVISA. Fornecimento. Impossibilidade.

1. Ação ajuizada em 11/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 

04/04/2017. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal é defi nir se a recorrente, operadora de plano de saúde, 

está obrigada a fornecer/custear a droga Revlimid (lenalidomida) - medicamento 

importado e sem registro na ANVISA - para tratamento oncológico da recorrida.

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em 

suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

4. Além do contrato fi rmado entre as partes, a própria Lei 9.656/1998, que 

regulamenta a prestação dos serviços de saúde, autoriza, expressamente, em seu 

art. 10, V, a possibilidade de exclusão do “fornecimento de medicamentos importados 

não nacionalizados”.

5. A manutenção da higidez do setor de suplementação privada de assistência à 

saúde, do qual a recorrente faz parte, depende do equilíbrio econômico fi nanceiro 

decorrente da fl exibilização das coberturas assistenciais oferecidas que envolvem a 

gestão dos custos dos contratos de planos de saúde.

6. Determinar judicialmente o fornecimento de fármacos importados, sem o 

devido registro no órgão fi scalizador competente, implica em negar vigência ao art. 

12 da Lei 6.360/1976.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.663.141/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

03/08/2017, DJe 08/08/2017)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Súmula 126/STJ. Não aplicação. 

Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Importação de medicamento 

não registrado pela ANVISA. Impossibilidade. Agravo interno não provido.

1. “O aresto que se funda num único fundamento utilizando-se de 

disposições constitucionais e infraconstitucionais não se adequa ao aresto 

que tem fundamentos distintos de ambas as índoles a exigir, como requisito 

de admissibilidade, a interposição simultânea de Recurso Especial e Recurso 
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Extraordinário, conjurando a aplicação da Súmula n. 126, do STJ”. (REsp 931.060/

RJ, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 19/03/2010)

2. A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento 

de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve 

fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado. 

Contudo, essa obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento 

recomendado seja de importação e comercialização vetado pelos órgãos 

governamentais.

3. Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem autorização da Anvisa 

em caráter excepcional para importação de medicamento não registrado, desde que 

não seja expressamente proibido ou proscrito, não é possível impor ao plano de saúde 

o fornecimento desse típo de fármaco, sob pena de prática de ato tipifi cado como 

infração de natureza sanitária, conforme art. 66 da Lei n. 6.360/1976. Precedentes 

desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 988.070/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 16/03/2017, DJe 04/04/2017)

Agravo regimental no recurso especial. Plano de saúde. Fornecimento de 

medicamento. Importação de medicamento não registrado no País ao tempo 

da lide. Impossibilidade. Registro na ANVISA após o falecimento do segurado. 

Irrelevância para o deslinde da causa. Sustentação oral. Não cabimento. 

Regimental não provido.

1. A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento 

de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve 

fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado.

2. “Contudo, essa obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento 

recomendado seja de importação e comercialização vetada pelos órgãos 

governamentais. Não pode o Judiciário impor a prestadora de serviços que realize 

ato tipifi cado como infração de natureza sanitária, previsto na Lei n. 6.360, art. 66, 

pois isso signifi caria, em última análise, a vulneração do princípio da legalidade 

previsto constitucionalmente” (REsp 874.976/MT, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, julgado em 1º/12/2009, DJe 14/12/2009).

3. O falecimento do segurado antes do registro do medicamento na Anvisa, mas 

após o ajuizamento da lide, não impõe o dever de reparação com os gastos com 

a aquisição da medicação, visto que até a efetivação do registro a parte não era 

obrigada a fornecer o remédio importado sem registro no País.

4. Não é possível a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, e seu 

julgamento independe de publicação prévia de pauta e de intimação, nos termos 

dos arts. 91, I, e 159 do RISTJ. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.
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(AgRg no REsp 1.425.197/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015)

Processo Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso 

manejado sob a égide do NCPC. Fornecimento de medicamento importado não 

registrado na ANVISA. Impossibilidade. Precedentes. Julgamento do recurso sob 

fundamento jurídico diverso do sustentado pelas partes. Admissibilidade. Art. 

257, RISTJ. Recurso manifestamente inadmissível. Incidência da multa do art. 

1.021, § 4º, do NCPC. Agravo não provido.

[...]

3. A eg. Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp n. 874.976/MT, de 

relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, firmou orientação de que: a) a 

prestadora de serviços de plano de saúde está, em princípio, obrigada ao fornecimento 

de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer 

os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado; e, b) entretanto, 

essa obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento recomendado seja 

de importação e comercialização vetada pelos órgãos governamentais, porque o 

Judiciário não pode impor a operadora do plano de saúde que realize ato tipifi cado 

como infração de natureza sanitária, previsto no art. 66 da Lei n. 6.360/1976, pois 

isso signifi caria, em última análise, a vulneração do princípio da legalidade previsto 

constitucionalmente.

4. Conforme art. 105 da CF, não compete ao STJ analisar eventual ofensa a 

preceitos de ordem constitucional, ainda que para fi ns de prequestionamento.

5. As benefi ciárias não apresentaram argumento novo capaz de modifi car a 

conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar 

parcial provimento ao recurso especial manejado pela operadora do plano de 

saúde.

6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência 

em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, 

§ 4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, fi cando a 

interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 

quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 966.873/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017)

Ademais, como oportuno e conveniente registro que, ainda que não 

houvesse previsão específi ca na lei especial de regência vedando a cobertura 

de tratamento não referendado pela Anvisa, subsidiariamente, não se extrairia 

solução diversa do Diploma consumerista, visto que, como o medicamento não 
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havia passado pelos testes, inclusive ensaios clínicos, necessários impostos por 

normas sanitárias e liberação de sua comercialização por aquela autarquia, o art. 

39 do CDC prevê que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos ofi ciais competentes.

Leciona Pontes de Miranda que o “direito subjetivo é o que fi ca do lado 

ativo, quando a regra jurídica incide”. “Não é possível conceber-se o direito 

subjetivo, quer histórica quer logicamente, sem o direito objetivo, de modo que, 

incidindo a regra jurídica, ele seja o que ‘resulta’ do lado positivo da incidência”. 

Não há direito subjetivo sem regra jurídica, “que incida sobre suporte fático tido 

por ela mesma como sufi ciente”. “Portanto, é erro dizer-se que os direitos 

subjetivos existiram antes do direito objetivo; e ainda o é afi rmar-se que foram 

simultâneos”. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado de 

direito privado. Tomo 5. Campinas: Bookseller, 2000, p. 269-271).

Com efeito, há expressa vedação legal ao fornecimento de medicamento 

importado e sem registro na Anvisa, não havendo cogitar, nessas hipóteses, em 

existência de legítima pretensão a ensejar o ajuizamento de ação vindicando 

o fornecimento de remédio, pela operadora de plano privado de saúde, em 

fl agrante desacordo com a legislação sanitária e de regência dos planos e seguros 

de saúde.

Outrossim, como visto, a Lei busca assegurar o equilíbrio fi nanceiro-

atuarial dos planos e seguros de saúde e, consoante a autorizada manifestação do 

amicus curiae Instituto Brasileiro de Atuária, os planos de saúde não computam, 

nos cálculos atuariais, a cobertura de remédio sem registro na Anvisa, por ser de 

difícil mensuração, por falta de dados e informações estatísticas sufi cientes para 

quantifi car os riscos envolvidos, e também “pelos elevados custos que onerariam em 

demasia o fi nanciamento do plano” -, inviabilizando a sustentabilidade fi nanceiro-

atuarial do custeio do plano (fl . 695).

Não há, pois, como reconhecer dever contratual a impor obrigação à 

operadora do plano de saúde de fornecer medicamento sem registro na Anvisa, 

não cabendo, pois, ao Estado-juiz determinar o fornecimento do fármaco.

Note-se:

Isto porque, repassar o dever para o particular, mercê de desautorizado pela 

Carta Magna em função da necessária convivência harmônica entre a atividade 

estatal e a iniciativa livre e privada, rompe os princípios que norteiam o contrato de 

seguro e desequilibra a igualdade entre os contratantes posto desfalcar a economia 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

776

das entidades em favor de um em detrimento de inúmeros outros benefi ciários que 

pagam e cumprem religiosamente as suas limitações.

É notório que o uso promíscuo do sistema de saúde privada o inviabiliza, 

nada justifi cando que um benefi ciário podendo ser atendido pelo próprio Estado 

extrapole o seu plano, prejudicando uma coletividade inteira de pessoas que 

também necessitam desse instrumento coadjuvante da prestação de serviço à 

saúde.

[...]

Sob esse enfoque é forçoso concluir que estatuída a responsabilidade pública 

quanto à saúde, a atividade subsidiária particular não é sucedâneo da inefi ciência 

estatal, não podendo atribuir-se às entidades privadas deveres além do contrato, sob 

pena de gerar-se insustentável insegurança jurídica.

O rompimento do contrato e, em última análise da própria ratio essendi 

constitucional, somente deve ser engendrado nas situações limites, em que 

não haja outra solução para salvar a vida humana senão recorrer-se ao subsídio 

particular. Caso contrário, a promiscuidade do uso do setor privado fora do 

pactuado através da solução judicial, estará encerrando decisão “supostamente 

caridosa” porquanto olvida as carências relegadas a outros que também precisam 

da saúde fi nanceiras das entidades securitárias. Como coloquialmente dir-se-

ia no pródigo linguajar brasileiro, rico em máximas populares, essa concessão 

imoderada de benefícios, além dos limites do contrato serve para “cobrir um santo 

e descobrir outro”.

[...]

Repise-se, como no intróito do texto, que a caridade é um valor intrínseco 

nas normas jurídicas a serem aplicadas pelos magistrados. Destarte, a estes cabe 

aplicar as regras jurídicas atendendo aos fi ns sociais das leis e às exigências do 

bem comum.

Portanto, quando se aduz à jurisprudência sentimental, o que se quer apontar são 

errores in judicando, que deslegitimam as soluções porquanto fazem da lei apenas 

“uma referência”.

O papel do magistrado não o autoriza a guiar-se pelo sentimentalismo, mas antes 

manter o equilíbrio dos interesses, distinguindo dentre estes o legítimo e o ilegítimo, 

posto não poder criar soluções justas contra legem, consoante percuciente lição de 

CARLOS MAXIMILIANO, o mais lúcido hermeneuta do nosso continente. (FUX, Luiz. 

Tutela de urgência e plano de saúde. Rio de Janeiro: Espaço Jurídico, 2000, p. 61-62)

7. A segunda questão controvertida consiste em saber se, em determinados 

casos, é possível impor ao plano de saúde que cubra o tratamento com o uso 

de medicamento registrado pela Anvisa, mas sem indicação na bula para a 

terapêutica da doença (off  label).
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Como bem elucida o Ministério da Saúde, o registro de medicamento 

é ato exclusivo da Anvisa, que autoriza a comercialização do produto em 

todo o território nacional, para uma ou mais indicações, mediante a avaliação 

do cumprimento de requisitos de caráter jurídico-administrativo e técnico-

científi co relacionados com a efi cácia, a segurança e a qualidade:

O registro de medicamento é o ato exclusivo da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), por meio do qual a mesma autoriza a comercialização do 

produto em todo o território nacional para uma ou mais indicações, mediante 

avaliação do cumprimento de requisitos de caráter jurídico-administrativo e 

técnico-científi co relacionados com a efi cácia, segurança e qualidade. Como regra 

geral, nenhum produto sujeito às normas da vigilância sanitária, entre os quais se 

incluem os medicamentos, inclusive os importados, poderá ser industrializado, 

exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado na ANVISA.

A concessão do registro pressupõe que uma série de exigências sejam 

cumpridas e abrange aspectos da pesquisa, desenvolvimento, produção e 

comercialização de medicamentos. Importante ressaltar que o processo para 

concessão de registro não se restringe à avaliação da eficácia, efetividade e 

segurança de um medicamento para determinada indicação, mas constitui 

análise mais ampla de todos os processos que possam interferir na qualidade 

desses produtos e que sejam considerados críticos à saúde da população.

Quando o fármaco não se encontra registrado na ANVISA, torna-se impossível 

ao País fi scalizar os requisitos mínimos que credenciam a utilização da medicação 

para uso humano, como a segurança, a efi cácia e a qualidade da mesma. Assim, 

o uso e as consequências clínicas de utilização de medicação não registrada é 

de responsabilidade, em tese, única e exclusiva do médico que o prescreve. Em 

suma, não há uso aprovado para esse medicamento no Brasil.

[...]

Assim, o registro de uma medicação pela ANVISA tem por objetivos: analisar 

sua segurança, sua efi cácia, sua qualidade, e analisar e monitorar o seu preço.

Nesse contexto, vale diferenciar o que se entende, na temática, por segurança, 

eficácia e qualidade de medicamentos (cf. Parecer n. 000649/2017/CONJUR-

MS/CGU/AGU, anexo) Medicamentos seguros são aqueles cujos efeitos 

terapêuticos advindos de sua utilização superam os seus efeitos colaterais, isto é, 

o medicamento traz mais benefícios do que malefícios.

Medicamento efi caz é aquele que, em um ambiente ideal, comprova atuar 

sobre a enfermidade que se propõe tratar, isto é, o medicamento comprova, em 

ambiente de laboratório (ideal), que realmente atua sobre a doença.

Medicamento de qualidade é aquele que comprova obedecer as regras 

das Boas Práticas de Fabricação (BPF) expedidas pela ANVISA, consistente em 
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um conjunto de exigências necessárias à fabricação e controle de qualidade 

de produtos farmacêuticos a fi m de que o resultado seja: a produção de lotes 

iguais de medicamentos; o controle de qualidade dos insumos; a validação 

dos processos de fabricação; as instalações e os equipamentos adequados e 

treinamento de pessoal.

Dadas tais defi nições, em sentido contrário, portanto, é possível concluir que a 

ausência de registro de um medicamento na ANVISA implicará em não se saber se 

o produto trará mais prejuízos que benefícios, se realmente atuará sobre a doença 

para a qual está sendo indicado, se está sendo produzido em conformidade com 

a legislação sanitária.

Implicará, ainda, na impossibilidade de controle dos seus lotes de produção, 

já que eles não estarão previamente registrados, impossibilitando, com isso, 

a atuação das autoridades sanitárias caso haja necessidade de sua retirada do 

mercado para proteger a saúde da população, bem como na impossibilidade de 

controle quanto ao seu preço.

Em outras palavras, quanto ao risco sanitário, vale concluir que o risco na 

utilização de um medicamento não é só no caso do mesmo poder levar a um 

efeito colateral ou efeito adverso, mas também pela sua inefetividade, sendo 

que ambas reações só podem ser minimizadas a partir da análise técnica que 

antecede a concessão de registro para o medicamento. Portanto, a análise técnica 

da ANVISA, que antecede a concessão de registro, visa a minimizar os riscos 

relacionados com a produção, circulação e consumo de produtos e serviços 

sujeitos à vigilância sanitária.

No caso, antes do exame dessa tese, cumpre consignar que a autora 

faleceu poucos meses após o ajuizamento da ação. Dessarte, a tese exposta na 

contestação, em torno da qual girou todo o contraditório, acerca do fato de o 

medicamento não ter registro na Anvisa, conforme se extrai das esclarecedoras 

manifestações da Anvisa, do Conselho Federal de Farmácia e do Ministério da 

Saúde, não mais procede, pois, no decorrer da tramitação processual, o fármaco 

veio a ser registrado, consoante a Resolução RE n. 3.535, de 23 de dezembro de 

2015.

Todavia, embora o recurso especial tenha sido interposto a posteriori, em 

11/5/2016, a recorrente aduz também tese vinculada a esse fato novo, pois expõe 

ser “válida a exclusão de cobertura de custeio de medicamento prescrito fora da 

indicação da bula”, “ou seja, tratamento” off  label. (fl . 639)

7.1. Nesse passo, é oportuno ressaltar que o juiz não tem conhecimento 

técnico para, sem o subsídio de um perito, dirimir controvérsia, na verdade, 

instalada entre dois profi ssionais da saúde.
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As decisões judiciais devem ser motivadas, isto é, “racionalmente 

fundamentadas”, não tendo o magistrado discricionariedade em relação à prova, 

no sentido examiná-las de modo irracional. Preocupa-se a lei processual em 

que se traga aos autos todos os elementos probatórios que possam permitir ao 

magistrado decidir do modo mais adequado possível. (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 610-611)

O juiz que tenha formação na área médica não fi ca autorizado a empregar 

seu conhecimento especializado. “Demandas pautadas em questões técnicas 

sempre demanda a realização de perícia”. “[N]ão podem as regras de experiência 

substituírem a prova pericial na necessidade de demonstração de questão técnica 

necessária ao julgamento”. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, 

Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. 

Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. 

São Paulo: Método, 2016, p. 286)

Por um lado, a Lei n. 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da 

Medicina, estabelece, no art. 4º, XII, ser atividade privativa do médico a 

realização de perícia médica. E o parágrafo 6º desse dispositivo esclarece que o 

disposto neste artigo não se aplica ao exercício da Odontologia, no âmbito de 

sua área de atuação. O art. 5º, II, do mesmo Diploma Legal, estabelece que são 

privativos de médico perícia e auditoria médicas.

Outrossim, o art. 98 do Código de Ética Médica estabelece que o médico 

deve atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou 

como auditor, não podendo ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua 

competência.

Por outro lado, o art. 6º, IV, da Lei n. 5.081/1966, que disciplina o exercício 

da odontologia, estabelece que compete ao cirurgião-dentista proceder à perícia 

odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista em sede administrativa.

Cumpre observar que, em 2014, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) editou Resolução impondo que os planos de saúde informem por escrito 

e em 48 horas qualquer negativa de atendimento ao usuário.

Retomando a necessidade de instrução processual em demandas a envolver 

a cobertura de tratamento por plano de saúde, é certo que o juiz não está adstrito 

ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou 

fatos provados nos autos. Não obstante, as regras de experiência não podem 

ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos 

técnicos sobre o tema. Dessarte, “não é menos verdade, entretanto, que o 
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laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça 

de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção”. (REsp 

750.988/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ 

25/9/2006, p. 236)

Com efeito, ao estabelecer, de antemão, com base em Súmula local, que, 

em todos os casos, “[h]avendo divergência entre o seguro saúde contratado 

e o profi ssional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e 

ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua 

realização”, data venia, na verdade, o entendimento, além de em muitos casos ser 

temerário, é, em linha de princípio, incompatível com o contraditório, a ampla defesa, 

e com a natural imparcialidade que se espera da magistratura.

Confi ra-se o autorizado magistério de Humberto Th eodoro Júnior:

Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas 

especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos, 

etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e 

formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança.

Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de 

conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para apuração dos fatos 

litigiosos.

[...]

Assim como o juiz não pode ser testemunha no processo submetido a seu 

julgamento, também não pode ser, no mesmo feito, juiz e perito. A razão é muito 

simples: se ao julgar, ele invoca dados que só seu conhecimento científi co lhe permite 

alcançar, na verdade estará formando sua convicção a partir de elementos que 

previamente não passaram pelo crivo do contraditório, e que, efetivamente, nem 

sequer existem nos autos. Quod non est in actis no est in mundo. (THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, vol. I. 52 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011, p. 486-493).

Ora, O referido entendimento tolhe até mesmo a parte de produzir prova 

pericial ou tentar demonstrar a existência de um tratamento mais indicado para 

o benefi ciário do plano - parte mais vulnerável informacionalmente da relação 

contratual.

 É dizer, há imprescindibilidade de conhecimento técnico especializado 

não vulgarizado, o que atrai a denominada reserva de perícia. 

Nesse diapasão, conforme entendimento perfi lhado pela Corte Especial, 

por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.124.552/RS, as “regras 
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de experiência comum” e as “as regras da experiência técnica” devem ceder vez à 

necessidade de “exame pericial”, cabível sempre que a prova do fato “depender 

do conhecimento especial de técnico”.

É bem de ver que, na vigência do CPC/2015, o art. 375 do Códex 

estabelece textualmente que o juiz aplicará as regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as 

regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, 

principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; quando se trata 

de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou “apanágio 

de especialistas”, que, por qualquer razão, a tenha (o magistrado também tem 

formação em medicina, por exemplo), torna-se indispensável a realização da 

perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no fi nal do texto, ao exame 

pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2. 12 ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017, p. 78)

7.2. No caso, cabe oportuna e conveniente ponderação: o art. 370 do CPC 

estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Novamente, invocando obra de referência acerca do tema, “poder-se-ia 

sustentar que ressalta inequívoco o ‘estado de pericilitação da vida’ e da saúde 

que não admitem verticais e delongadas indagações, suscitando a atuação 

judicial. Neste aspecto, à luz da lógica do razoável, impõe-se aos julgadores, à 

míngua de conhecimentos técnicos, assessorarem-se de informações imediatas de peritos, 

no afã de observar a gravidade da doença e ‘se no caso concreto há possibilidade de 

desincumbência do dever pelo próprio Estado’, obrigado maior por força da 

promessa constitucional”. (FUX, Luiz. Tutela de urgência e plano de saúde. Rio de 

Janeiro: Espaço Jurídico, 2000, p. 60)

No também abalizado escólio de Humberto Th eodoro Júnior, o perito é 

um auxiliar do juízo, que assiste o juiz quando a prova do fato litigioso depender 

de conhecimento técnico ou científi co. Trata-se de um auxiliar por necessidade 

técnica, podendo ser pessoa integrante dos quadros de funcionários permanentes da 

Justiça. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 

Vol. I. 55 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 253)

Nessa linha de intelecção, o Enunciado n. 18 da I Jornada de Direito da 

Saúde, realizada em 14 e 15 de maio de 2014, pelo CNJ, propugna que sempre que 
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possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência 

científi ca emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

E o enunciado n. 5 da mesma Jornada pondera que se deve evitar o 

processamento, pelos juizados, dos processos nos quais se requer medicamentos 

não registrados pela Anvisa, off  label e experimentais, ou ainda internação 

compulsória, quando, pela complexidade do assunto, o respectivo julgamento depender 

de dilação probatória incompatível com o rito do juizado.

Com efeito, é bem de ver que a estrutura administrativa do Poder Judiciário 

já está devidamente aparelhada com núcleos de apoio técnico em saúde, para 

prestar subsídio aos magistrados nessas demandas, pois, consoante a Resolução 

n. 238/2016 do CNJ, aquela Corte administrativa determinou às administrações 

dos tribunais, o seguinte:

Resolução n. 238 de 06/09/2016

Ementa: Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e 

Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de 

vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública.

O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no uso de suas atribuições 

legais e regimentais,

Considerando que a judicialização da saúde envolve questões complexas que 

exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados 

para proferirem decisões mais técnicas e precisas;

Considerando as diretrizes formuladas pela Resolução CNJ 107, de 6 de abril de 

2010, que estabeleceu a necessidade de instituição de Comitês da Saúde Estaduais 

como instância adequada para encaminhar soluções para a melhor forma de 

prestação jurisdicional em área tão sensível quanto à da saúde;

[...]

Considerando a deliberação do Plenário do CNJ no Ato Normativo 0003751-

63.2016.2.00.0000 na 18ª Sessão Virtual, realizada em 30 de agosto de 2016;

Resolve:

Art. 1º Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais criarão no 

âmbito de sua jurisdição Comitê Estadual de Saúde, com representação mínima de 

Magistrados de Primeiro ou Segundo Grau, Estadual e Federal, gestores da área da 

saúde (federal, estadual e municipal), e demais participantes do Sistema de Saúde 

(ANVISA, ANS, CONITEC, quando possível) e de Justiça (Ministério Público Federal e 

Estadual, Defensoria Pública, Advogados Públicos e um Advogado representante 

da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do respectivo Estado), bem como 

integrante do conselho estadual de saúde que represente os usuários do sistema 
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público de saúde, e um representante dos usuário do sistema suplementar de saúde 

que deverá ser indicado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor por 

intermédio dos Procons de cada estado.

§ 1º O Comitê Estadual da Saúde terá entre as suas atribuições auxiliar os tribunais 

na criação de Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), constituído de 

profi ssionais da Saúde, para elaborar pareceres acerca da medicina baseada em 

evidências, observando-se na sua criação o disposto no parágrafo segundo do art. 

156 do Código de Processo Civil Brasileiro.

[...]

§ 3º As indicações dos magistrados integrantes dos Comitês Estaduais de 

Saúde serão realizadas pela presidência dos tribunais respectivos ou de acordo 

com norma prevista em regimento interno dos órgãos, de preferência dentre os 

magistrados que exerçam jurisdição em matéria de saúde pública ou suplementar, 

ou que tenham destacado saber jurídico na área da saúde.

[...]

§ 5º Os Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) terão função 

exclusivamente de apoio técnico não se aplicando às suas atribuições aquelas 

previstas na Resolução CNJ 125/2010.

Art. 2º Os tribunais criarão sítio eletrônico que permita o acesso ao banco de 

dados com pareceres, notas técnicas e julgados na área da saúde, para consulta 

pelos Magistrados e demais operadores do Direito, que será criado e mantido por este 

Conselho Nacional de Justiça.

Parágrafo Único. Sem prejuízo do contido no caput deste artigo, cada tribunal 

poderá manter banco de dados próprio, nos moldes aqui estabelecidos.

[...]

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua 

publicação.

Outrossim, conforme noticia o site do CNJ, desde maio o projeto está 

implementado em todos os tribunais nacionais, fornecendo aos juízos notas técnicas, 

elaboradas com base em dados científi cos e da medicina baseada em evidências, no 

prazo máximo de até 72h, in verbis:

A partir de maio, as decisões dos magistrados nessas ações judiciais serão 

amparadas em laudos técnicos, elaborados por especialistas na chamada evidência 

científi ca. O projeto, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria 

com o Ministério da Saúde e outras instituições, prevê a capacitação dos Núcleos de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) vinculados aos tribunais, para uso do 

sistema que vai subsidiar os magistrados de todo o país em ações judiciais na área de 

saúde. Já existem 30 notas técnicas sobre medicamentos elaboradas pelos Núcleos e 

prontas para serem disponibilizadas ao Judiciário do país.
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O projeto foi inaugurado no ano passado pela presidente do CNJ, ministra 

Cármen Lúcia, e vem sendo desenvolvido pelo Comitê Executivo Nacional 

do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ, supervisionado pelo 

conselheiro Arnaldo Hossepian. Nesta segunda-feira (27/3), integrantes do Fórum 

Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ, estiveram reunidos na sede do CNJ 

ajustando formulários que serão utilizados pelos juízes para encaminhar os 

pedidos de notas técnicas aos especialistas. As notas técnicas, elaboradas com base 

em dados científi cos e da medicina baseada em evidências, terão de ser enviadas no 

prazo máximo de até 72hs.

[...]

400 mil processos – A implementação das ferramentas técnicas tem como 

objetivo contribuir para que os magistrados possam julgar de maneira mais 

segura e qualifi cada as ações de saúde que tramitam na Justiça, assim como 

prevenir a excessiva judicialização da saúde no país. Atualmente, há cerca de 400 

mil processos ligados ao tema tramitando nos tribunais brasileiros, envolvendo 

desde pedidos de medicamentos, passando por cirurgias, até litígios contra planos 

de saúde.

A ideia do CNJ é criar um grande banco de dados à disposição dos magistrados, 

a partir dos laudos produzidos pelos NATs, com análises baseadas em evidências 

científi cas, e em alguns casos, com a certifi cação dada pelo Centro Cochrane do Brasil.

“Enquanto não temos condições de dar ao juiz de direito conhecimento técnico, 

baseado em evidência científica, de que aquilo que está sendo pedido não é 

pertinente, é natural que, entre o potencial risco de vida e o indeferimento de liminar, 

o magistrado – vivenciando esse dilema – acabe deferindo a liminar”, afirmou o 

conselheiro Arnaldo Hossepian.

Uma próxima reunião do Comitê do Fórum da Saúde, Ministério da Saúde e 

Hospital Sírio-Libanês, marcada para o dia 24 de abril, deverá estabelecer os 

parâmetros para o funcionamento das tutorias, que irão capacitar os NATs dos 

Tribunais espalhados por todo o país.

[...]

Histórico – A iniciativa do Conselho se deu a partir da assinatura de um termo 

de cooperação com o Ministério da Saúde, que estabeleceu parceria para a 

criação de um banco de dados com informações técnicas para subsidiar os 

juízes que se deparam com demandas relacionadas à saúde e a capacitação 

dos alimentadores desse sistema. O sistema foi desenvolvido em parceria pelos 

departamentos de tecnologia do CNJ e do Tribunal Federal da 4ª Região (TRF-4, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).

Caberá ao CNJ resguardar as informações e torná-las acessíveis aos juízes. Ao 

longo de três anos, o hospital Sírio-Libanês investirá, por meio do Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, cerca de R$ 

15 milhões, para criar a estrutura da plataforma e capacitar os profi ssionais que 

atuam nos NATs existentes no Brasil e selecionados pelo projeto.
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Em setembro de 2016, o CNJ aprovou a Resolução n. 238, determinando 

regras para a criação e a manutenção de comitês estaduais de saúde, bem como 

a especialização de varas em comarcas com mais de uma vara de fazenda pública. 

Entre as atribuições dos comitês está a de auxiliar os tribunais na criação dos 

Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), constituídos de profi ssionais da 

saúde, para elaborar pareceres acerca da medicina baseada em evidências.

(Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84538-laudo-para-ajudar-

juizes-em-causas-de-saude-comeca-a-ser-utilizado-em-maio >. Acesso em: 29 de 

setembro de 2017)

7.3. Assim, no tocante à utilização de medicamento para uso que não 

consta na bula, em linha de princípio, não se encontra óbice legal - é fármaco 

autorizado pela Anvisa, cujo uso não fere as normas sanitárias -, tendo sido 

elucidado pelos amici curiae Anvisa e Conselho Federal de Farmácia que o uso 

off  label do medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e 

pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas, no mais das vezes, 

trata-se de uso essencialmente correto de medicação aprovada em ensaios 

clínicos e produzida sob controle estatal, apenas ainda não aprovado para 

determinada terapêutica.

Há, segundo informa a autarquia, casos em que esta indicação nunca 

será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo 

tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações 

possivelmente nunca constarão na bula do medicamento porque jamais serão 

estudadas por ensaios clínicos.

Na mesma linha, esclarece o Conselho Federal de Farmácia que, “quando 

um medicamento é aprovado para uma determinada indicação, isso não 

implica que esta seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado 

para ela”. É “possível que um médico já queira prescrever o medicamento”, 

podendo também ocorrer situações “de um médico querer tratar pacientes 

que tenham certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por 

base fi siopatológica, ele acredite possam vir a se benefi ciar de um determinado 

medicamento”.

Outrossim, aquele Conselho esclarece ser discutível considerar o uso off  

label tratamento experimental, e que, no mais das vezes, trata-se de medicamento 

efetivo e seguro para a enfermidade, devidamente aprovado pela Anvisa. 

De fato, à luz do ordenamento jurídico, o art. 7º, caput, da Lei n. 

12.842/2013 estabelece que se compreende entre as competências do Conselho 
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Federal de Medicina editar normas para defi nir o caráter experimental de 

procedimentos em Medicina, autorizando ou vedando a sua prática pelos 

médicos.

Ademais, conforme os despachos Sejur n. 482/2013 e 537/2015, aprovados 

em reunião de Diretoria do Conselho Federal de Medicina, a defi nição de off  

labell não é uniforme, mas pode ser considerada como hipóteses em que “o 

medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações 

da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses 

elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e 

posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da 

preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não 

foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/

material”.

Consoante essas deliberações, o uso off  label ocorre por indicação médica 

pontual e específi ca, sob o risco do profi ssional que indicou. Entendeu aquele 

Conselho por não editar norma geral para tratar do uso off  labell, “pois esta 

Autarquia Federal estaria disciplinando de forma genérica situações que são 

específi cas e casuísticas, as vezes até mesmo sem comprovação científi ca”.

De todo modo, pugna o enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, 

realizada pelo CNJ, que as prescrições médicas devem consignar o tratamento 

necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum 

Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional 

(DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência 

da substância, da posologia, do modo de administração e do período de tempo 

do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por 

seu fabricante, a justifi cativa técnica.

É igualmente oportuno mencionar que os enunciados n. 24, 30, 31, 32 e 

33, respectivamente, preconizam:

Enunciado n. 24

Cabe ao médico assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo 

divergência entre o plano de saúde contratado e o profi ssional responsável pelo 

procedimento médico, odontológico e/ou cirúrgico, é garantida a defi nição do 

impasse através de junta constituída pelo profi ssional solicitante ou nomeado 

pelo consumidor, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de 

comum acordo pelos dois profi ssionais, cuja remuneração fi cará
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Enunciado n. 30

É recomendável a designação de audiência para ouvir o médico ou o 

odontólogo assistente quando houver dúvida sobre a efi ciência, a efi cácia, a 

segurança e o custo-efetividade da prescrição.

Enunciado n. 31

Recomenda-se ao Juiz a obtenção de informações do Núcleo de Apoio Técnico ou 

Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, 

tais como instituições universitárias, associações profi ssionais, etc.

Enunciado n. 32

No juízo de admissibilidade da petição inicial (artigos 282 e 283 do CPC) o 

juiz deve, sempre que possível, exigir a apresentação de todos os documentos 

relacionados com o caso do paciente, tais como: doença; exames essenciais, 

medicamento ou tratamento prescrito; dosagem; contraindicação; princípio 

ativo; duração do tratamento; prévio uso dos programas de saúde suplementar; 

indicação de medicamentos genéricos, entre outros, bem como o registro da 

solicitação à operadora e/ou respectiva negativa.

Enunciado n. 33

Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar e da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (Conitec) para auxiliar a prolatação de decisão ou a 

propositura da ação.

Com esses dados, o juiz da causa poderá tranquilamente solucionar a 

questão posta em juízo. No tocante ao uso do medicamento Regorafenibe, não 

há pleito de anulação das decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias para a 

produção de prova pericial, e a Coordenação Técnico Científi ca do Conselho 

Federal de Farmácia esclarece que “as evidências científi cas disponíveis para 

justifi car sua utilização na prática clínica são limitadas, podendo eventualmente 

ser justificado seu emprego no tratamento de terceira linha dessa doença, 

embora ainda não esteja clara sua superioridade em comparação ao cuidado 

paliativo”. Afi rma também haver necessidade de posicionamento de oncologista, 

com base na história clínica completa da paciente.

No caso, como visto, o processo não foi devidamente instruído pelo Juízo de 

primeira instância, e a ré, ora recorrente, também não requereu oportunamente a 

produção de prova pericial, inclusive para a apuração exata da doença da autora, 

visto que, em linha de princípio, lhe incumbe demonstrar os fatos impeditivos, 

modifi cativos ou extintivos do direito da autora.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

788

Dessarte, como a autora já faleceu (não há mais hipótese de risco à sua 

saúde), é necessário o reconhecimento da preclusão e a incidência da Súmula 7/

STJ.

8. A última questão controvertida consiste em saber se é passível de ensejar 

condenação por danos morais a recusa, por parte da operadora de plano de 

saúde, ao fornecimento de medicamento não aprovado pela Anvisa.

O dano teria ocorrido por ocasião da recusa, sendo certo que a sentença 

esclarece que, após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, o 

fornecimento foi regular. E a autora faleceu antes mesmo da aprovação do 

medicamento pela Anvisa.

Como visto, por ocasião dos fatos tidos por danosos, o medicamento não 

tinha aprovação da Anvisa nem sequer era comercializado no Brasil, sendo 

expressamente vedado por lei o seu fornecimento.

Dessarte, a ré estava amparada pela excludente de responsabilidade civil do 

exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC.

Por isso, é de rigor o afastamento da condenação por danos morais.

9. Diante do exposto, considerando os fatos supervenientes (falecimento 

da autora e aprovação do medicamento na Anvisa), mas assentando as teses 

acima especifi cadas, dou parcial provimento ao recurso especial apenas para 

afastar a condenação por danos morais, mantendo os encargos sucumbenciais, 

conforme defi nidos na origem, todavia estabelecendo a redistribuição destes, 

fi xando em favor do patrono da recorrente 30% dos honorários sucumbenciais, 

observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, cumprimento os 

senhores advogados, Doutor André Rodrigues Cyrino e o Doutor Walter José 

Faiad de Moura, e o Subprocurador-Geral, Doutor Nicolao Dino de Castro 

Neto, pois as exposições de Suas Excelências bem permitem compreender a 

delicadeza da questão e, sobretudo, a excelência do voto do eminente Relator, 

que teve o cuidado de considerar todas as manifestações trazidas aos autos e as 

sintetizar em seu douto voto.
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Mas peço a máxima vênia a Sua Excelência para dele divergir, porque é 

incontroverso, reconhecido na própria inicial, que o medicamento não possuía 

registro na ANVISA na época em que prescrito pelo médico e ajuizada a ação. 

Tratava-se, pois, de tratamento experimental, nos termos defi nidos no art. 16, § 

1º, I, a da Resolução 211, alternada pela RN 262 da ANS.

Estava, pois, compreendido na exceção de cobertura mínima do plano-

referência de assistência à saúde, instituído pela Lei 9.656/1998 em seu artigo 

10, V, visto que sem o devido registro perante a agência competente:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 

tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 

centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 

das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúgico experimental;

A jurisprudência de ambas as Turmas da Segunda Seção consolidou-se no 

sentido de que não há ilegalidade na exclusão de cobertura de medicamentos 

não registrados no órgão governamental brasileiro competente, o que, além 

de implicar risco à saúde, comprometeria o equilíbrio econômico do plano de 

saúde:

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Recurso especial. Ação de obrigação de fazer. 

Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Plano de saúde. Recusa à 

cobertura de tratamento quimioterápico. Medicamento importado sem registro 

na ANVISA. Fornecimento. Impossibilidade.

1. Ação ajuizada em 11/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 

04/04/2017. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal é defi nir se a recorrente, operadora de plano de saúde, 

está obrigada a fornecer/custear a droga Revlimid (lenalidomida) - medicamento 

importado e sem registro na ANVISA - para tratamento oncológico da recorrida.

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em 

suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

4. Além do contrato firmado entre as partes, a própria Lei 9.656/1998, que 

regulamenta a prestação dos serviços de saúde, autoriza, expressamente, em seu art. 

10, V, a possibilidade de exclusão do “fornecimento de medicamentos importados 

não nacionalizados”.
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5. A manutenção da higidez do setor de suplementação privada de assistência à 

saúde, do qual a recorrente faz parte, depende do equilíbrio econômico fi nanceiro 

decorrente da fl exibilização das coberturas assistenciais oferecidas que envolvem a 

gestão dos custos dos contratos de planos de saúde.

6. Determinar judicialmente o fornecimento de fármacos importados, sem o 

devido registro no órgão fi scalizador competente, implica em negar vigência ao 

art. 12 da Lei 6.360/1976.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.663.141/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

03/08/2017, DJe 08/08/2017)

Processo Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso 

manejado sob a égide do NCPC. Fornecimento de medicamento importado não 

registrado na ANVISA. Impossibilidade. Precedentes. Julgamento do recurso sob 

fundamento jurídico diverso do sustentado pelas partes. Admissibilidade. Art. 

257, RISTJ. Recurso manifestamente inadmissível. Incidência da multa do art. 

1.021, § 4º, do NCPC. Agravo não provido.

1. Vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão 

publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos 

de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado n. 

3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de 

março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma 

do novo CPC.

2. Nos termos do art. 257 do RISTJ, o Relator está autorizado a adotar 

fundamento diverso do invocado pelo recorrente, uma vez que, admitido o 

recurso especial, aplica-se o direito à espécie. Precedentes.

3. A eg. Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp n. 874.976/MT, de 

relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, firmou orientação de que: a) a 

prestadora de serviços de plano de saúde está, em princípio, obrigada ao fornecimento 

de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer 

os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado; e, b) entretanto, 

essa obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento recomendado seja 

de importação e comercialização vetada pelos órgãos governamentais, porque o 

Judiciário não pode impor a operadora do plano de saúde que realize ato tipifi cado 

como infração de natureza sanitária, previsto no art. 66 da Lei n. 6.360/1976, pois 

isso signifi caria, em última análise, a vulneração do princípio da legalidade previsto 

constitucionalmente.

4. Conforme art. 105 da CF, não compete ao STJ analisar eventual ofensa a 

preceitos de ordem constitucional, ainda que para fi ns de prequestionamento.
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5. As benefi ciárias não apresentaram argumento novo capaz de modifi car a 

conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar 

parcial provimento ao recurso especial manejado pela operadora do plano de 

saúde.

6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência 

em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, 

§ 4º, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, fi cando a 

interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 

quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 966.873/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Súmula 126/STJ. Não aplicação. 

Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Importação de medicamento 

não registrado pela ANVISA. Impossibilidade. Agravo interno não provido.

1. “O aresto que se funda num único fundamento utilizando-se de 

disposições constitucionais e infraconstitucionais não se adequa ao aresto 

que tem fundamentos distintos de ambas as índoles a exigir, como requisito 

de admissibilidade, a interposição simultânea de Recurso Especial e Recurso 

Extraordinário, conjurando a aplicação da Súmula n. 126, do STJ”. (REsp 931.060/

RJ, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 19/03/2010)

2. A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de 

tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer os 

medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado. Contudo, essa 

obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento recomendado seja de 

importação e comercialização vetado pelos órgãos governamentais.

3. Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem autorização da Anvisa 

em caráter excepcional para importação de medicamento não registrado, desde que 

não seja expressamente proibido ou proscrito, não é possível impor ao plano de saúde 

o fornecimento desse típo de fármaco, sob pena de prática de ato tipifi cado como 

infração de natureza sanitária, conforme art. 66 da Lei n. 6.360/1976. Precedentes 

desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 988.070/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 16/03/2017, DJe 04/04/2017)

Agravo regimental no recurso especial. Plano de saúde. Fornecimento de 

medicamento. Importação de medicamento não registrado no País ao tempo 

da lide. Impossibilidade. Registro na ANVISA após o falecimento do segurado. 

Irrelevância para o deslinde da causa. Sustentação oral. Não cabimento. 

Regimental não provido.
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1. A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento 

de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve 

fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado.

2. “Contudo, essa obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento 

recomendado seja de importação e comercialização vetada pelos órgãos 

governamentais. Não pode o Judiciário impor a prestadora de serviços que realize 

ato tipifi cado como infração de natureza sanitária, previsto na Lei n. 6.360, art. 66, 

pois isso signifi caria, em última análise, a vulneração do princípio da legalidade 

previsto constitucionalmente” (REsp 874.976/MT, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, julgado em 1º/12/2009, DJe 14/12/2009).

3. O falecimento do segurado antes do registro do medicamento na Anvisa, mas 

após o ajuizamento da lide, não impõe o dever de reparação com os gastos com 

a aquisição da medicação, visto que até a efetivação do registro a parte não era 

obrigada a fornecer o remédio importado sem registro no País.

4. Não é possível a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, e seu 

julgamento independe de publicação prévia de pauta e de intimação, nos termos 

dos arts. 91, I, e 159 do RISTJ. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.425.197/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015)

A circunstância de posteriormente ao ajuizamento da ação, ao cumprimento 

da antecipação de tutela e mesmo ao óbito da autora ter sido o medicamento 

registrado não torna ilegal a negativa ocorrida antes do registro, quando o 

tratamento ainda era experimental, pois a ré, na época, não era obrigada a 

fornecê-lo.

Não se cuidava, portanto, de medicamento registrado na ANVISA, mas 

não aprovado para o tratamento da doença de que padecia a autora (off  label), 

o qual pudesse ser adquirido por conta e risco da paciente e seu médico, sujeito 

este a eventual responsabilidade profi ssional. O medicamento não tinha registro 

e, portanto, não poderia sequer ser comercializado no Brasil na época, fora das 

condições de pesquisa excepcionalmente autorizadas.

Mesmo que se tratasse de medicamento registrado para outros fi ns, ainda 

assim seria prejudicado o equilíbrio econômico fi nanceiro do contrato de plano 

de saúde, porque o plano é contratualmente obrigado a fornecer tratamentos 

comprovadamente efi cazes para aquele mal. Se o plano de saúde passa a ser 

obrigado a fornecer qualquer tratamento, mesmo que não comprovadamente 
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efi caz para aquela doença como uma tentativa razoável ou uma última tentativa 

desesperada – e às vezes o limite entre uma tentativa razoável e uma última 

tentativa desesperada é bastante frágil e subjetivo – mas, se o plano de saúde tem 

que oferecer não apenas os tratamentos cientifi camente testados e aprovados 

para aquela fi nalidade específi ca, mas qualquer tipo de tratamento, mesmo 

que não tenha sido aprovado no Brasil para finalidade alguma ou para a 

fi nalidade específi ca, naturalmente isso incrementa os custos do plano de saúde, 

considerada a massa de segurados.

Nesse sentido, cito a manifestação da Associação Brasileira de Medicina 

em Grupo, que afi rma: “O crescente uso de medicamentos off  label, segundo 

pesquisas, é refl exo de manobras mercadológicas da indústria farmacêutica com 

a única fi nalidade de ampliar o consumo de seus produtos, sem observar os 

direitos fundamentais do paciente”. “Tais empresas aproveitam-se do fato de os 

prescritores não serem obrigados a receitarem os medicamentos apenas para os 

fi ns para os quais foram aprovados e adotam estratégias que induzem o médico a 

prescrever para outros fi ns, onde a segurança e a efi cácia não foram confi rmadas 

(Caiado, 2005). Muitas vezes desenvolvem pesquisas que fi cam aquém do 

padrão necessário para a aprovação dos órgãos regulatórios e, em seguida, 

informam os médicos estes resultados estimulando, dessa forma, a prescrição. 

Burlam a lei sob a justifi cativa de que somente divulgam resultados de pesquisa 

sem recomendação da indicação”. Ou seja, fazem marketing disfarçado de 

pesquisa.

“Prova disso é que, em janeiro de 2009, a Pfi zer - gigante da indústria 

farmacêutica - foi condenada a pagar uma multa recorde nos Estados Unidos 

de 2.3 bilhões de dólares para por fi m a uma demanda judicial. Conforme 

reportagem do jornal A Folha de São Paulo, a maior fabricante de remédios 

do mundo aceitou pagar a multa milionária em ação em que era acusada de 

fazer promoção ilegal de treze remédios, onde promoviam medicamentos para 

usos não aprovados na FDA (Agência Reguladora de Remédios e Alimentos 

nos Estados Unidos). No mesmo ano de 2009, outra gigante da indústria 

farmacêutica, a Eli Lilly, foi multada em 1,4 bilhão por promoção ilegal do 

antipsicótico Planzapina. Segundo reportagem, durante o processo ficou 

comprovado que entre 1999 e 2003 a empresa treinou sua equipe de vendas para 

desconsiderar a legislação e promover o medicamento para usos não previstos 

em bula. A Eli Lilly declarou-se culpada, admitindo que sua estratégia de 

marketing foi ilegal”.
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E prossegue a explanação de que o uso off  label de medicamentos pode 

gerar responsabilidade do médico.

A questão posta, aqui, a meu ver, não é propriamente de responsabilidade 

do médico diretamente, mas de equilíbrio atuarial do plano, embora seja sempre 

possível, em razão da relação de consumo, que, se fi car institucionalizado, com a 

força da jurisprudência deste Tribunal, que os planos de saúde são obrigados a 

custear medicamentos off  label, como o médico também é credenciado ao plano 

de saúde, possa haver situação em que o plano de saúde acabe demandado por 

prescrição de medicamentos fora das especifi cações para os quais aprovado, 

especialmente em face de graves efeitos colaterais.

Em síntese, penso que a circunstância de ter sido feito o registro 

posteriormente não torna ilegal a negativa de cobertura questionada nos autos, 

que foi praticada quando ainda não era permitida sequer a venda desse remédio 

no País.

Por esses motivos, com a máxima vênia ao eminente Relator, dou 

provimento ao recurso especial em maior extensão, para julgar improcedente o 

pedido.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se recurso especial (art. 105, inciso III, 

CF/1988) interposto por Cassi - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco 

do Brasil, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro.

Na origem, Sonia Solange de Almeida Lemos Torreao (sucedida pelo seu 

espólio no curso do processo) ajuizou demanda em face da ora recorrente, 

baseando-se em contrato de plano de saúde, a fi m de que a operadora ré fosse 

compelida “a autorizar e fornecer, por sua própria conta, em 24 horas, a contar 

do recebimento da intimação, todo tratamento, inclusive quimioterápico com 

base em Regorafenibe 40mg, [...]”, bem assim ao pagamento de indenização 

por danos extrapatrimoniais, diante da negativa de cobertura no âmbito 

administrativo.

Em sentença, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, 

nos seguintes termos: “[para] condenar a ré ao pagamento da quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelos índices da 
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Corregedoria-Geral de Justiça a partir desta data e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, bem como para condená-la na obrigação 

de fazer nos termos da tutela deferida, que a tenho por cumprida diante do 

fornecimento do medicamento e o posterior óbito da paciente.”

Inconformada, a demandada interpôs recurso de apelação, sustentando 

a inexistência de obrigação contratual de arcar com tratamento experimental, 

visto ser incontroversa a ausência de registro do medicamento na ANVISA, 

impondo-se a improcedência dos pedidos veiculados na demanda.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao 

reclamo, sob o argumento de que “o fato de o medicamento não ter registro 

na ANVISA não poderia, em casos específi cos como o destes autos, servir de 

escusa para o cumprimento da obrigação. Isto porque, a uma, a ausência de 

registro do medicamento na ANVISA, em análise perfunctória, não implica 

óbice intransponível ao seu fornecimento, pois quem deve determinar o 

tratamento adequado não são as organizações administrativas ou o plano de 

saúde, mas sim o médico responsável; a duas, a necessidade de tratamento com 

o dito medicamento e a impossibilidade de sucesso com os medicamentos 

disponíveis no Brasil restaram devidamente esclarecidas no laudo médico 

adrede mencionado”.

Daí o presente recurso especial, em cujas razões defende a ré, 

preliminarmente, estar confi gurada a negativa de prestação jurisdicional; no 

mérito, aduz a existência de violação ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, bem 

assim ao artigo 188, inciso I, do CC/2002.

Sustenta, para tanto, a impossibilidade de custeio de tratamento 

experimental, seja pela ausência de registro na ANVISA, seja por se caracterizar 

como utilização off  label. Pugna, por fi m, pelo afastamento da obrigação de 

indenizar, porquanto amparada em causa excludente da ilicitude, qual seja o 

exercício regular de um direito.

O e. Ministro relator, após a oitiva dos amici curiae, e, considerando a 

existência de fatos supervenientes (falecimento da autora e aprovação do 

medicamento na ANVISA), proferiu voto no sentido de, no mérito, dar parcial 

provimento ao recurso especial apenas para afastar a condenação por danos 

morais, mantendo os encargos sucumbenciais, conforme defi nidos na origem, 

todavia estabelecendo a redistribuição desses, fi xando que caberão ao patrono da 

recorrente 30% por cento dos honorários sucumbenciais, observada a gratuidade 

da justiça.
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Dos fundamentos declinados, destacam-se: i) não há como reconhecer 

dever contratual da operadora do plano de saúde de fornecer medicamento sem 

registro na Anvisa, não cabendo, pois, ao Estado-juiz determinar o fornecimento 

do fármaco; ii) no tocante à utilização de medicamentos para o uso que não 

consta na bula, em linha de princípio, não há óbice legal – pois se trata de 

fármaco autorizado pela Anvisa, cujo uso não fere as normas sanitárias; iii) por 

ocasião dos fatos tidos como por danosos/lesivos, o medicamento não tinha 

aprovação da Anvisa, sequer era comercializado no Brasil, sendo expressamente 

vedado por lei o seu fornecimento, razão por que se faz aplicável a excludente 

de responsabilidade civil inserta no artigo 188, inciso I, do CC, a ensejar a 

improcedência do pedido condenatório.

Instaurados os debates, a e. Ministra Maria Isabel Gallotti inaugurou 

divergência, a fi m de dar provimento ao recurso especial, em maior extensão, 

para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de que, à época dos fatos 

em que se fundamente a demanda, o medicamento em questão não possuía 

registro na ANVISA, circunstância que afasta o dever da operadora em custear 

o respectivo tratamento.

Diante da qualidade dos debates e a fi m de melhor analisar o objeto da 

demanda e a extensão do provimento a ser dado ao recurso especial, formulei 

pedido de vista.

VOTO

Após acurada análise dos autos, rogando vênias à relatoria, acompanha-

se a divergência inaugurada pela Ministra Maria Isabel Gallotti, a fi m de dar 

provimento ao recurso especial, em maior extensão, para julgar improcedentes 

os pedidos veiculados na demanda, tendo em vista os limites aos quais está 

adstrito o presente recurso especial.

1. Inicialmente, afasta-se a alegada violação ao artigo 535 do Código de 

Processo Civil de 1973, na medida em que o aresto estadual se encontra devida 

e sufi cientemente fundamentado, tendo enfrentado todos os pontos essenciais 

à resolução da lide, ainda que de forma contrária aos interesses defendidos pela 

ora recorrente.

2. No mérito, o e. relator identifi cou três controvérsias instauradas por 

meio do recurso especial, a saber: a) a possibilidade de compelir a operadora de 

plano de saúde a custear tratamento realizado com medicamento não registrado 

na Anvisa; b) a existência de obrigação, imputável à operadora de plano de 
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saúde, de custear a realização de tratamento de uso off -label (uso que não consta 

da bula); c) confi guração do dever de indenizar na hipótese, diante da recusa 

administrativa em custear o tratamento.

Todavia, compulsando-se os autos, infere-se que apenas duas das citadas 

temáticas foram enfrentadas no acórdão recorrido, quais sejam: a questão da 

ausência de registro do fármaco na Anvisa e sua repercussão quanto ao dever de 

custeio ou não do tratamento, bem assim aquela afeta à responsabilidade civil da 

ré.

Desse modo, apenas elas são passíveis de análise por este Superior Tribunal 

de Justiça, no bojo do presente recurso especial, ante a observância ao requisito 

do prequestionamento, ao menos para fins de delimitação da extensão do 

provimento a ser aqui adotado.

A fi m de corroborar a conclusão acima apresentada quanto aos limites 

de análise do presente apelo extremo, rememora-se que se trata, na origem, de 

demanda individual, ajuizada por benefi ciária de plano de saúde, em 16.04.2014, 

tendo sido antecipado os efeitos da tutela, a fi m de compelir a ré ao custeio 

do tratamento requerido pela autora, com a utilização de medicamento sem 

registro na Anvisa.

Contudo, antes da prolação da sentença, informou-se o falecimento da 

parte autora (ocorrido no dia 5 de novembro de 2014), com o pedido de 

retifi cação do polo ativo, além de ter sido postulada a desistência em relação ao 

pleito de obrigação de fazer (fl . 457, e-STJ), a qual não foi aceita pela parte ré, 

que requereu o julgamento do mérito.

Na sentença, proferida em novembro de 2015, a controvérsia foi 

identificada da seguinte forma: “a questão funda-se em perquirir eventual 

ausência de registro do fármaco Regorafenibe junto à ANVISA, haja vista que 

a ré informa que se trata de medida experimental, bem como se a ré possui 

obrigação de fornecer medicamentos sem registro junto à ANVISA aos seus 

conveniados”.

Além disso, diante do óbito da autora, deu-se por cumprida a obrigação 

de fazer, de modo que não se fi zeram mais necessárias quaisquer digressões, nos 

autos, acerca do ulterior registro pelo órgão competente.

O tribunal de origem, quando da análise do recurso de apelação, restringiu-

se, conforme mencionado, à questão da obrigatoriedade ou não de fornecimento 

de tratamento realizado com medicamento não registrado na Anvisa, nada 

mencionando acerca do uso off -label.
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Assim, embora mencionado pelo e. relator que, entre a interposição do 

recurso de apelação e seu julgamento, foi registrado na Anvisa o medicamento 

em questão (23 de dezembro de 2015), infere-se que, diante da tramitação 

processual, a citada discussão ultrapassa os limites da lide, porquanto, ante o 

falecimento da parte autora, a obrigação de fazer perdurou apenas no período 

em que o medicamento não esteve registrado na Anvisa, razão pela qual, embora 

relevantíssima a discussão acerca da obrigação da operadora de plano de saúde em 

custear tratamentos com uso off -label, a referida temática não guarda pertinência com 

o objeto da presente ação.

Inexistem, assim, fatos novos, ao menos nos termos do artigo 493 do 

Código de Processo Civil, a serem considerados no julgamento do presente 

recurso especial.

Nesse contexto, a despeito de serem ponderáveis os argumentos declinados 

pelo e. relator acerca da possibilidade de cobertura de tratamentos off  label, 

aos quais, em princípio, adiro, verifi ca-se que tal discussão extrapola o objeto 

do presente recurso especial, motivo por que a análise deve se restringir (i) à 

possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento 

realizado com medicamento não registrado na Anvisa, e, de forma sucessiva, à 

(ii) confi guração dos elementos da responsabilidade civil na hipótese.

No particular, reside a divergência inaugurada pela e. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, pois, em seu entender, a circunstância de posteriormente ao ajuizamento da 

ação, ao cumprimento da antecipação de tutela e mesmo ao óbito da autora, ter sido o 

medicamento registrado, não torna ilegal a negativa ocorrida antes do registro, pois a 

ré, na época, não era obrigada a fornecê-lo. Não se cuidava, portanto, de medicamento 

registrado na ANVISA, mas não aprovado para o tratamento da doença de que 

padecia a autora (off  label), o qual pudesse ser adquirido por conta e risco da paciente 

e seu médico, sujeito este a eventual responsabilidade profi ssional. O medicamento não 

tinha registro e, portanto, não poderia sequer ser comercializado no Brasil na época, 

fora das condições de pesquisa excepcionalmente autorizadas.

Ademais, ante a ausência de debate quanto à matéria no âmbito das 

instâncias ordinárias, não é possível afi rmar sequer se, posteriormente ao registro, 

o caso se enquadraria ao conceito de tratamento off  label.

Partindo de tais premissas, em relação à primeira controvérsia, embora 

existam decisões conflitantes no âmbito desta Corte Superior, verifica-se 

que a linha de entendimento adotada pelos votos antecedentes - relatoria 

e divergência - afi gura-se adequada e consentânea à legislação de regência, 
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porquanto não há como reconhecer o dever contratual da operadora do plano 

de saúde em fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, não cabendo, pois, 

ao Poder Judiciário determinar o fornecimento dos fármacos que se enquadrem 

nesta categoria.

Conforme pontuou o e. relator, o artigo 10, incisos I, V, IX, da Lei n. 

9.656/1998, excluiu da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou 

cirúrgico de caráter experimental, bem assim o fornecimento de medicamentos 

importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos/registrados 

pelas autoridades competentes (Anvisa).

Destaca-se, a propósito, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA, é o órgão responsável por regulamentar, controlar e fi scalizar 

os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, a fi m de atestar a 

segurança, qualidade e efi cácia do fármaco.

Assim, a necessidade do competente registro é condição para que se 

reconheça, no âmbito nacional, a segurança do medicamento e, de conseguinte, 

a possibilidade de fornecimento do fármaco. Além de constar da Lei n. 

6.360/1976, tal exigência se coaduna com o disposto no artigo 39 do Código de 

Defesa do Consumidor, segundo o qual consubstancia prática abusiva “colocar, 

no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos ofi ciais competentes” (inciso VIII).

Com efeito, conquanto as operadoras de plano de saúde estejam, em 

princípio, obrigadas ao fornecimento dos tratamentos necessários às doenças 

cobertas, tal obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento/

fármaco prescrito ainda não conste com autorização/registro na Anvisa, a fi m 

de que se possibilite a regular importação e comercialização no âmbito nacional.

Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados da Terceira Turma, mencionados 

no voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti: REsp 1.632.752/PR, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, 

DJe 29/08/2017; REsp 1.663.141/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 08/08/2017.

E, ainda: AgInt no AREsp 988.070/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 04/04/2017.

Assim, deve ser afastada a obrigação das operadoras de plano de saúde 

quanto ao custeio de tratamentos realizados com medicamentos não registrados 
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pela Anvisa, diante de norma autorizativa, e, ainda, porque “a exclusão da 

assistência farmacêutica para o medicamento importado sem registro na 

ANVISA também encontra fundamento nas normas de controle sanitário. 

De fato, a importação de medicamentos e outras drogas, para fi ns industriais 

ou comerciais, sem a prévia e expressa manifestação favorável do Ministério 

da Saúde constitui infração de natureza sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei n. 

6.360/1976 e 10, IV, da Lei n. 6.437/1977), não podendo a operadora de plano 

de saúde ser obrigada a custeá-los em afronta à lei.” (REsp 1.632.752/PR, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, 

DJe 29/08/2017)

Fixada tal premissa, a considerar o caso em tela, não se pode reputar 

ilícita, a justifi car a condenação à compensação dos danos extrapatrimoniais 

experimentados pela autora, a conduta da demandada em recusar, 

administrativamente, o custeio do tratamento acima mencionado. Isso porque, 

conforme pontuado pelos votos antecedentes e, ainda, de acordo com a 

orientação adotada na presente deliberação, tratou-se de exercício regular de 

direito, diante da inexistência do dever de cobertura, pois ausente, à época, 

registro do medicamento na Anvisa.

Com efeito, devem ser julgados integralmente improcedentes os pedidos 

veiculados na demanda, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

3. Do exposto, com a devida vênia ao e. relator, acompanho a divergência, 

para, no mérito, dar provimento ao recurso especial, a fi m de julgar improcedentes 

os pedidos veiculados na demanda.

Em consequência, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, devendo 

a autora arcar com as despesas processuais, bem assim com honorários 

advocatícios em favor do patrono da ré, esses arbitrados em 10% sobre o valor 

da causa (R$ 100.000,00, cf. fl . 9, e-STJ), nos termos do art. 85, § 2º, caput, do 

CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC (fl . 270, e-STJ).

É o voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Aproveito-me da profunda 

exposição dos fatos processuais contida no voto do em. Relator, aperfeiçoada 

pelos dois votos que lhe seguiram, da lavra da em. Ministra Maria Isabel Gallotti 

e do Ministro Marco Buzzi.
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As questões jurídicas controvertidas que o em. Ministro Relator 

trouxe para exame no presente recurso podem ser assim sintetizadas: (i) se é 

obrigação da operadora de plano de saúde fornecer ou custear o fornecimento 

de medicação não registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA; (ii) se a operadora deve fornecê-lo no caso de, conquanto registrado 

o medicamento na agência reguladora, o uso aprovado pela entidade não abarcar 

o tratamento indicado pelo profi ssional médico da paciente (utilização fora 

da bula ou off  label); e (iii) se da conduta da operadora de plano de saúde, ao 

negar o fornecimento de fármaco não registrado, resulta responsabilidade civil 

e o consequente dever de indenizar o consumidor cujo tratamento não fora 

autorizado.

O douto Relator em seu voto, assentando a inexistência do dever contratual 

da operadora em fornecer medicamento não registrado no órgão fi scalizador 

(ANVISA), todavia ressalvando a existência dessa obrigação na hipótese de, 

conquanto registrado, a prescrição médica voltar-se para patologia diversa 

daquela para a qual aprovado o fármaco (uso off  label), concluiu pela ausência 

de responsabilidade civil da recorrente no caso concreto, razão pela qual deu 

parcial provimento ao recurso especial “para afastar a condenação por danos 

morais, mantendo os encargos sucumbenciais, conforme defi nidos na origem, todavia 

estabelecendo a redistribuição desses, fi xando que caberão ao patrono da recorrente 

30% por cento dos honorários sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça”.

A em. Ministra Maria Isabel Gallotti divergiu em parte das conclusões 

do em. Relator, dando provimento ao recurso em maior extensão para julgar 

totalmente improcedentes os pedidos, ao ponderar que, à época dos fatos que 

ensejaram o ajuizamento da demanda, o medicamento reivindicado pela autora 

da ação – Regonaferibe – não era registrado na Anvisa, o que afasta o dever da 

operadora em custear seu fornecimento e, como corolário, a cogitada reparação 

civil.

O em. Ministro Marco Buzzi, em voto que apresentou na assentada de 

17/11 p.p., acompanhou a divergência, destacando o fato de que a discussão 

relativa à utilização do medicamento fora das especifi cações previstas no registro 

(off  label) não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, circunstância que 

obsta o julgamento do recurso nessa questão em particular ante a ausência de 

prequestionamento.

Pedi vista dos autos para aprofundar o exame do caso, em especial no que 

se refere à amplitude da discussão no âmbito deste recurso especial.
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Com a devida vênia do em. Relator, relativamente à questão que envolve 

a suposta obrigação de fornecer medicamentos para utilização em hipótese 

não contemplada no registro do órgão fi scalizador (uso off  label), em que pese a 

relevância da matéria e a importância de uma defi nição por esta Corte Superior 

sobre o assunto – examinado em face da norma ditada pelo art. 10, I, da Lei 

Federal n. 9.656/1998 – acompanho o entendimento manifestado no voto do 

em. Ministro Marco Buzzi, por observar que a questão não foi debatida nas 

instâncias ordinárias e tampouco suscitada, à luz dos limites fáticos que a causa 

oferece, no recurso especial interposto pela ora recorrente.

Efetivamente, é fato incontroverso que, no momento em que proposta a 

ação, o medicamento “Regonaferibe” não havia sido registrado na Anvisa, o que 

somente veio a ocorrer – segundo noticia a informação prestada pela própria 

agência à fl . 872 (e-STJ) – em 28/12/2015.

A autora faleceu em 05/11/2014 (e-STJ, fl. 461), antes, portanto, do 

registro do fármaco na agência reguladora.

Em tais circunstâncias, e sobretudo porque objetivamente estabilizada 

a demanda (CPC/1973, art. 264, caput e § ún.; CPC/2015, art. 329, II), o 

objeto da lide restou circunscrito à existência ou não de obrigação de fornecer 

o medicamento – esta considerada a oportunidade em que se deu a negativa – e 

a pretensão indenizatória pelo suposto ato ilícito imputado à ora recorrente, 

praticado antes do falecimento da autora e, consequentemente, antes do registro 

do medicamento na Anvisa. Nesse sentido, cabe a transcrição de manifestação 

do espólio, que, ao noticiar o falecimento da autora originária, expressamente 

requereu a desistência do pedido cominatório (e-STJ, fl . 458):

Outrossim, tendo em vista o óbito da Requerente, e a conseqüente perda do 

objeto da obrigação de fazer, vem formular a desistência do pedido da obrigação 

de fazer, requerendo, no entanto, o prosseguimento do feito no que tange a 

condenação em dano moral, eis que a negativa em fornecer o medicamento a 

Autora, bem como a posterior demora no atendimento da ordem judicial, gerou 

um prejuízo irreversível e imensurável, consistente no agravamento do quadro 

clinico da Autora, levando-a ao perecimento de sua própria vida, o que, destarte, 

merece punição, sendo certo que, mesmo debilitada, a Autora era provedora do 

sustento de sua família, onde sua morte gerou um profundo abalo emocional, 

psicológico e econômico , evento que poderia ser adiado, se a Requerida se 

dignasse a cumprir o contrato, fornecendo o único medicamento quimioterápico 

indicado, necessário ao tratamento da Autora, em tempo hábil, o que propiciaria 

sem sombra de dúvidas, mais sobrevida a Autora, o que de certo postergaria o 

desfecho fatal.
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A recorrente manifestou oposição ao pedido (e-STJ, fl . 477), razão pela 

qual o Magistrado de primeiro grau examinou a obrigação de fazer, todavia à 

luz das circunstâncias fáticas e jurídicas existentes até aquele momento, quando 

ainda não registrado o Regonaferibe.

Logo, a controvérsia posta para julgamento não se submete à repercussão 

do fato novo correspondente ao ulterior registro do medicamento. Na 

oportunidade desse registro, não mais se haveria de cogitar do fornecimento 

“off  label” do fármaco, porque, lamentavelmente, a autora originária da demanda 

havia falecido.

Inaplicável dessarte, em meu entender, a regra do art. 493 do CPC/2015 

(art. 462 do CPC/1973). A circunstância nova (o registro) era e é desinfl uente 

para o julgamento da causa, cujo objeto, na oportunidade, resumia-se à vindicada 

indenização por danos morais exclusivamente pelo fato de a operadora ter 

negado o fornecimento, enquanto não registrado o medicamento na Anvisa.

Quanto ao mais, adiro aos fundamentos e conclusões dos votos que me 

antecederam, razão pela qual dou provimento ao recurso especial a fi m de julgar 

totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Na forma prevista pelo art. 85, § 

2º, I a IV, do CPC/2015, condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor dos patronos da recorrente, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme orienta o § 4º, inciso III, 

do mesmo dispositivo legal. Deferida a gratuidade da justiça (e-STJ, fl . 269), 

deve ser observada a norma prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.699.528-MG (2017/0227431-2)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Martplast Comercio de Embalagens Ltda - em Recuperação 

     Judicial

Advogados: Wilson dos Santos Filho - MG081511N

Nathalia Guedes Azevedo e outro(s) - MG151264
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EMENTA

Recurso especial. Recuperação judicial. Advento do CPC/2015. 

Aplicação subsidiária. Forma de contagem de prazos no microssistema 

da Lei de 11.101/2005. Cômputo em dias corridos. Sistemática e 

logicidade do regime especial de recuperação judicial e falência.

1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, 

ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e 

o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar 

aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é 

categórico em afi rmar que “permanecem em vigor as disposições 

especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se 

aplicará supletivamente este Código” (art. 1.046, § 2º).

2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar 

de prever microssistema próprio, com específi cos dispositivos sobre 

processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, 

“no que couber”, haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral.

3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema 

recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente 

excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, 

desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o 

espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às 

regras e aos princípios específi cos da Lei de Recuperação e Falência 

e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 

47.

4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das 

ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação 

judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica 

da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, 

o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do 

devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela 

liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.

5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado 

em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma 

sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com 

prazos próprios e específi cos, que, via de regra, devem ser breves, 
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peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de 

vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema.

6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de 

Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/2005, com 

base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á 

árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, 

com critério seguro e científi co para tais discriminações. Além disso, 

acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos 

a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na 

velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de 

outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, 

haja vista a dualidade de tratamento.

7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos 

engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 

dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) 

e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 

53, caput) deverão ser contados de forma contínua.

8. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

notas taquigráfi cas, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Presidente).

Brasília (DF), 10 de abril de 2018 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 13.6.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Martplast Comércio de Embalagens 

Ltda requereu a concessão de recuperação judicial (fl s. 61-74) e, em aditamento 

(fl s. 395-403), ainda efetuou diversos outros pleitos, assim como para que a 

contagem dos prazos estabelecidos no art. 6º, § 4º, e 53 da Lei n. 11.101/2005 

se desse em dias úteis, nos termos do art. 219 do NCPC; também para que 

houvesse a proibição de retirada dos bens essenciais à atividade empresarial, 

notadamente os veículos utilizados para entrega; que fossem expedidos ofícios 

ao Banco Central para que se abstivesse de realizar bloqueios/penhora de 

numerários constantes nas contas bancárias de sua titularidade; e que houvesse a 

liberação das denominadas “travas bancárias”.

O magistrado de piso deferiu o processamento da recuperação judicial. 

No entanto, indeferiu o pleito de contagem em dias úteis; deixou de apreciar a 

questão da retirada de bens essenciais da empresa, por não haver informações 

de que esta estivesse realmente ameaçada; indeferiu a expedição de ofício ao 

Banco Central, em razão de sua desnecessidade; e, por fi m, determinou que as 

retenções (“travas bancárias”) de seus créditos se limitassem ao percentual de 

10% do faturamento (fl s. 325-330 e 514-516).

Interposto agravo de instrumento, o TJMG deu parcial provimento ao 

recurso, tão somente para determinar o impedimento da retirada de bens da 

empresa agravante, em acórdão assim ementado:

Agravo de instrumento. Ação de recuperação judicial. Tutela de urgência. 

Contagem de prazos em dias úteis. Impedimento de retirada de bens da empresa. 

Inteligência do art. 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005. Expedição de ofício ao 

Banco Central e liberação de 100% das travas bancárias. Manutenção parcial da 

decisão.

- A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do 

CPC/2015. Se da leitura dos art. 6º, parágrafo 4º e no art. 53, ambos da LRF não 

se verifi ca que a natureza dos prazos é de cunho processual, a ensejar a aplicação 

do CPC/2015, porquanto não dizem respeito a incidentes processuais, a recursos 

ou à prestação jurisdicional, forçoso reconhecer que a natureza do prazo é de 

cunho material, pois diz respeito à relação obrigacional e ao modo de exercitar os 

direitos e, portanto, deve ser observado o disposto na lei especial da recuperação 

judicial - Lei 11.101/2005.
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- Ademais, a Recuperação Judicial é regulamentada por Lei específi ca, que 

não prevê a contagem de prazo em dias úteis e, por se tratar de lei especial a Lei 

11.101/2005, se sobrepõe ao diploma processual civil. Logo, não há que se falar 

em desacerto da decisão que indeferiu o pleito de contagem dos prazos na forma 

do CPC/2015, ou seja, em dias úteis e, portanto deve ser mantida a contagem 

de prazos nos termos previstos na Lei 11.101/2005, de forma contínua, em dias 

corridos.

- O parágrafo 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que não é permitida, 

durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º do mesmo diploma 

normativo, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de 

capital essenciais à sua atividade empresarial.

- Se os bloqueios de numerários são feitos através do sistema BACENJUD, 

incumbindo ao Juiz de cada processo efetivar o bloqueio por meio do referido 

sistema conveniado, afi gura-se desnecessário a expedição de ofício ao Banco 

Central. - Ao limitar as retenções denominadas “travas bancárias” em 10% 

dos valores oriundos do faturamento da empresa, o julgador monocrático foi 

condizente com a necessidade de manutenção das atividades empresarias 

da recuperanda quanto ao cumprimento de suas obrigações, observando ao 

princípio da preservação da empresa e, ao mesmo tempo, do exercício dos 

direitos das instituições fi nanceiras.

- Demonstrado o risco de dano à empresa, tão somente, com relação ao 

indeferimento do pedido de impedimento de retirada de bens da recuperanda, 

deve ser parcialmente reformada a decisão, para deferir tal pleito no sentido 

de determinar o impedimento da retirada de bens da empresa agravante, nos 

termos da parte fi nal do § 3º, art. 49, da Lei 11.101/2005.

(fl s. 599-611)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fl s. 627/632).

Irresignada, interpõe recurso especial com fundamento nas alíneas “a” e 

“c” do permissivo constitucional, por vulneração aos 6º, § 4º, 47, 49, § 3º, e 53, 

todos da Lei 11.101/2005.

Aduz que, com o advento do novo Código de Processo Civil, o cômputo 

dos prazos na recuperação judicial devem ser feitos em dias úteis, notadamente 

quando se tratar de prazos processuais, como soem aqueles previstos nos arts. 6º, 

§ 4º, e 53 da Lei n. 11.101/2005.

Afi rma não ser possível a retirada de bens essenciais da devedora enquanto 

perdurar o período de suspensão das ações executivas, “ainda que os créditos não 

estejam sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial” e, em razão disso, defende 

que se afaste eventual bloqueio e penhoras das contas bancárias da recorrente, 
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durante o período de suspensão das ações executivas, com expedição de ofício 

ao Banco Central, bem como determine “que a Caixa Econômica Federal e o 

Banco do Brasil S.A. se abstenham totalmente de reter os créditos decorrentes 

de vendas de produtos da Recorrente, liberando-se a integralidade dos créditos 

recebíveis retidos através de seu faturamento, desde o ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl . 666).

O recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 

667/668).

Instado a se manifestar, o membro do Parquet opinou pelo não 

conhecimento do especial, nos termos da seguinte ementa:

Recurso especial. Recuperação judicial. Pleito de contagem de prazos na Lei de 

11.101/2005 em dias úteis. Inexistência de utilidade do recurso. Prazo já transcorrido, 

ainda que o pleito fosse atendido. Deferimento de prorrogação do prazo em primeira 

instância. Situação mais benéfi ca ao recorrente. Ofensa aos artigos 47 e 49, § 3º, do 

mesmo diploma legal não demonstrada. Ausência de impugnação dos fundamentos 

do acórdão recorrido. Defi ciência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 

Parecer pelo não conhecimento do recurso especial.

(fl s. 675-682)

Posteriormente, sobreveio pedido de concessão de efeito suspensivo ao 

recurso, em caráter de urgência, com fundamento no artigo 1.029, § 5º, do 

CPC/2015 (fl s. 685/686).

No ponto, alega o recorrente que o fumus boni iuris está evidenciado pelo 

dissídio jurisprudencial em relação ao cômputo dos prazos previstos na Lei 

11.101/2005, sendo certo que a correta interpretação a ser conferida aos artigos 

6º, § 4º, e 53 do referido diploma é aquela que considera a contagem em dias 

úteis, pela natureza processual do prazo e, quanto ao periculum, sustenta ser 

“evidente que a tramitação do feito prejudica os interesses de todos os credores 

e da Recuperanda, haja vista que, em atenção aos consagrados princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser resguardado às 

partes os prazos para que elas possam se manifestar no processo”.

Em razão da proximidade do julgamento do feito por este colegiado, 

preferi sobrestar a apreciação da tutela provisória (fl . 691).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Inicialmente, anoto - 

apenas para registro - que não se trata, no caso, de discussão sobre tutela de 

urgência, notadamente por se estar diante da própria decisão de processamento 

da recuperação judicial.

Realmente, malgrado existirem diversos pleitos em caráter antecipatório 

(precário e provisório), verifi ca-se que houve, também, provimentos de cunho 

satisfativo, tal qual o principal ponto da presente irresignação, que é a forma 

de contagem do prazo na recuperação judicial (com ou sem a incidência do 

NCPC), verbis:

Nos termos do artigo 53 da Lei n. 11.101/2005, deverá a recuperanda 

apresentar plano de recuperação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de convolação em falência. Registre-se que o plano de recuperação deverá 

atender a todos os requisitos elencados no artigo acima mencionado.

Lado outro, indefiro a contagem dos prazos em dias úteis com base no 

novo Código de Processo Civil, na medida em que a recuperação judicial é 

regulamentada por lei específi ca, que não prevê a contagem de prazo na maneira 

requerida.

(fl . 515)

De fato, conforme enfatizado expressamente pelo acórdão recorrido, 

a questão da contagem dos prazos foi apreciada de forma exauriente 

e, consequentemente, caso não fosse objeto de irresignação, a matéria seria 

alcançada pela preclusão.

Aliás, são inúmeros os precedentes do STJ em que a Corte analisou o 

mérito da decisão de processamento e suas consequências:

Direito Falimentar e recuperação judicial. Recurso especial. Créditos 

relativos a negócios jurídicos formalizados após o momento em que deferido 

o processamento da recuperação (LF, art. 52). Natureza extraconcursal (LF, arts. 

67, caput, e 84, V). Princípio da preservação da empresa (LF, art. 47). Prevalência. 

Recurso improvido.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou 

todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma 

clara e sufi ciente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. A expressão “durante a recuperação judicial”, gravada nos arts. 67, caput, e 84, V, 

da Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, abrange o período compreendido 
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entre a data em que se defere o processamento da recuperação judicial e a decretação 

da falência, interpretação que melhor harmoniza a norma legal com as demais 

disposições da lei de regência e, em especial, o princípio da preservação da empresa 

(LF, art. 47).

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1.399.853/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 13/03/2015)

Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão de processamento. 

Suspensão das ações e execuções. Stay period. Suspensão temporária da 

exigibilidade do crédito, mantido o direito material dos credores. Inscrição em 

cadastro de inadimplentes e tabelionato de protestos. Possibilidade. En. 54 da 

Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.

1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o 

soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida 

pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido 

(art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com 

apresentação e habilitação dos créditos.

2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências 

a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e 

execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e 

execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor 

em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de 

recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, 

o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de 

bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu 

fatiamento, além de afastar o risco da falência.

4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito 

creditório propriamente dito, que fi cará indene - havendo apenas a suspensão 

temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4º do 

art. 6º) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou 

decretando a falência (com a rejeição do plano).

5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não 

atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, 

devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos 

bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 

da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)
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Recurso especial. Recuperação judicial. Contrato de cessão fiduciária de 

duplicatas. Incidência da exceção do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005. Art. 66-B, § 

3º da Lei 4.728/1965.

1. Em face da regra do art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005, não se submetem aos 

efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fi duciária.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.263.500/ES, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 05/02/2013, DJe 12/04/2013)

Ademais, ainda quanto ao conhecimento, penso que a recorrente interpôs o 

especial com fundamento nas alíneas “a” e “c”, sendo que, na hipótese, é possível 

o conhecimento em ambas as alíneas, seja por ter apontado devidamente os 

dispositivos de lei que teriam sido vulnerados - arts. 6º, § 4º, e 53 da Lei n. 

11.101/2005; e 219 do NCPC - seja por trazer evidente divergência entre a 

jurisprudência dos Tribunais de segundo grau com relação à forma de contagem 

de prazos na recuperação judicial, não se limitando à transcrição de ementas.

3. Quanto ao principal ponto recursal, a controvérsia está em defi nir se, 

com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve alteração na forma 

de cômputo dos prazos processuais no âmbito da recuperação judicial, passando 

de dias corridos para dias úteis ou, mais precisamente, se há incidência da forma 

de contagem de prazos defi nida pelo novo código processual no âmbito do 

microssistema da Lei n. 11.101/2005.

O Tribunal de origem, mantendo a decisão do magistrado de piso, afastou 

a aplicação do NCPC e a contagem em dias úteis, pelos seguintes fundamentos:

[...]

Em análise exauriente dos autos, verifi co que não deve ser atendido o pedido da 

agravante, com relação à contagem dos prazos previstos nos artigos 6º, § 4º e 53, 

da Lei n. 11.101/2005 em dias úteis, sobretudo porque nos termos do art. 219, do 

CPC/2015, o novo critério de contagem de prazo em dias úteis restringe-se àqueles de 

natureza processual, confi ra-se:

Art. 219: Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 

computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos 

processuais.

O caso específico versa sobre a Recuperação Judicial da empresa Martplast 

Comércio de Embalagens Ltda., regulada pela Lei 11.101/2005, que visa 
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equacionar os efeitos do inadimplemento e evitar a falência da empresa em questão, 

confi gurando, portanto, uma relação obrigacional de liquidação do patrimônio do 

devedor.

Dispõem os art. 6º, parágrafo 4º e art. 53, ambos da LRF:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e 

execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares 

do sócio solidário.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste 

artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento 

e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicial.

Art. 53 - O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo 

no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que 

deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação 

em falência, e deverá conter:

(...)

Como se vê da leitura dos supracitados dispositivos legais, a natureza dos prazos 

não é de cunho processual, a ensejar a aplicação do CPC/2015, porquanto não dizem 

respeito a incidentes processuais, a recursos ou à prestação jurisdicional. Logo, se a 

natureza do prazo é de cunho material, porquanto diz respeito à relação obrigacional 

e ao modo de exercitar os direitos, deverá ser observado o disposto na lei especial da 

recuperação judicial - Lei 11.101/2005.

Ademais, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau a Recuperação Judicial 

é regulamentada por Lei específi ca, que não prevê a contagem de prazo em dias úteis 

e, por se tratar de lei especial a Lei 11.101/2005, se sobrepõe ao diploma processual 

civil.

Todavia, é importante observar que quando estabelecida a lógica dos prazos 

previstos na Lei 11.101/2005, levou-se em conta um sistema de prazos contínuos, 

sendo que o cômputo em dias úteis poderá gerar um prolongamento excessivo 

do procedimento de Recuperação Judicial da empresa que busca, em caráter de 

urgência, superar seus problemas econômicos-fi nanceiros. Logo, não há que se falar 

em desacerto da decisão que indeferiu o pleito de contagem dos prazos na forma do 

CPC/2015, ou seja, em dias úteis e, portanto deve ser mantida a contagem de prazos 

nos termos previstos na Lei 11.101/2005, de forma contínua, em dias corridos.
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[...]

É como voto.

(fl s. 599-611) 

4. Com efeito, é bem verdade que o advento do novo diploma processual, 

lastreado em cinco pilares - contraditório substancial, boa-fé objetiva, 

cooperação, efetividade e respeito ao autorregramento da vontade -, alterou, 

substancialmente, a forma de contagem dos prazos processuais que, ao contrário 

do Código Buzaid, passou a ser computado em dias úteis (art. 219).

Exsurge, a partir daí, intenso debate doutrinário e jurisprudencial a respeito 

da extensão de referido regramento, tais como se há sua incidência em sede de 

juizados especiais, na especialidade do procedimento de execução fi scal, no 

âmbito do regramento a respeito do infante e do adolescente, e no sistema de 

recuperação judicial.

Isso porque o Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, 

ainda que de forma subsidiária e supletiva, a norma a espelhar o processo e 

o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais 

institutos do ordenamento e, conquanto dispensável disposição expressa nesse 

sentido, em regra, o legislador tem afi rmado e reafi rmado tal normativo.

O novel diploma, aliás, é categórico em afi rmar que “permanecem em vigor 

as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se 

aplicará supletivamente este Código” (art. 1.046, § 2º).

No que toca ao cerne da presente controvérsia, o CPC/2015 apresentou, 

como dito, nova fórmula para a contagem dos prazos, verbis:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 

computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos 

processuais.

É dispositivo voltado exclusivamente aos prazos processuais e, por 

conseguinte, resta mantido o cômputo na forma ininterrupta dos prazos 

materiais.

Por outro lado, os institutos da recuperação judicial e falência são 

extremamente complexos, não se restringindo “aos domínios do direito 

comercial. Contêm normas de direito público, civil, penal, processual penal e 
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processual civil, e busca em cada um desses ramos regras que, muitas vezes, 

são adaptadas especialmente para este ramo multidisciplinar do Direito” 

(CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de Direito Comercial. vol. VII, 

Parte. I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1946, p. 60).

Nessa ordem de ideias, apesar de estabelecer microssistema próprio, com 

diversos dispositivos sobre processo e procedimento, a Lei de Recuperação e 

Falência (Lei 11.101/2005) acabou explicitando, em seu art. 189, que, “no que 

couber”, haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral.

No ponto, com relação à referida incidência supletiva, importante trazer 

à baila as judiciosas ponderações do saudoso processualista Barbosa Moreira, 

ainda quando Desembargador, em seu voto, nos embargos infringentes na AC n. 

5.856, de dezembro de 1978:

As regras constantes do Código de Processo Civil constituem o reservatório 

comum da disciplina de todos os feitos, desde que compatíveis com os diplomas 

legais extravagantes que lhes tracem o procedimento. Tal princípio já era proclamado 

pela doutrina sob o regime anterior (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 

Comentários ao Código de Processo Civil de 1939, 2ª ed., t. 1, p. 72; LEITE, Evandro 

Gueiros. Confl itos Intercontextuais de Processo. 1963, p. 43 e 100), entre outras 

excelentes razões por que, a não ser assim, fi cariam sem disciplina, nos processos 

regulados por tais leis, matérias de suma importância, nelas não versadas, como a 

da capacidade das partes e modos de suprir-lhes a falta, a da contagem de prazos, 

a da nulidade de atos processuais, etc. Agora a norma expressa do art. 273 do 

Código em vigor não deixa margem a qualquer dúvida ‘O procedimento especial 

e o procedimento sumaríssimo – ali se diz – regem-se pelas disposições gerais 

do procedimento ordinário’, sem que se vislumbre no texto distinção alguma 

entre procedimentos especiais disciplinados no próprio Código e procedimentos 

especiais regulados em leis extravagantes. Deve, pois, entender-se que a 

aplicabilidade das regras codifi cadas aos procedimentos especiais não depende de 

remissão expressa que a elas façam as leis extravagantes. Tal remissão, onde exista, 

há de reputar-se meramente explicitante, relacionando-se talvez com o empenho do 

legislador em pré-excluir interpretação que negasse a incidência em determinado 

ponto específico, quando não sejam, pura e simplesmente, sinal de má técnica 

legislativa. Da eventual presença da remissão de modo algum se pode extrair, 

por descabida utilização do argumento a contrário sensu, a ilação de que só os 

dispositivos do Código a que se faz referência na lei extravagante se apliquem 

ao procedimento especial nela contemplado. O único pressuposto da incidência 

das regras codifi cadas é a inexistência, na lei extravagante, de disposições que 

com elas se choquem, ou, em termos mais genéricos, a incompatibilidade com a 

sistemática da lei extravagante”
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(VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências (Decreto-Lei 

7.661, de 21 de junho de 1945). 4ª ed. rev. e atual. por J.A. Penalva Santos e Paulo 

Penalva Santos. V.1, Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 38-39).

Aliás, a aplicação subsidiária da lei adjetiva ao direito falimentar/

recuperatório não constitui inovação no direito pátrio.

De fato, “embora a extensão da norma seja distinta, há diversos exemplos 

de códigos concursais que aplicam a mesma fórmula. Por exemplo, o art. 17 

do Código de Insolvência e da Recuperação de Empresas - CIRE de Portugal 

determina que ‘O processo de insolvência rege-se pelo Código de Processo 

Civil, em tudo o que não contrarie as disposições do presente Código.’ De 

qualquer sorte, apesar de somente fazer referência aos processos de insolvência, 

entende-se aplicável o CPC também aos processos especiais de revitalização” 

(SCALZILLI, João Pedro. Recuperação de empresas e falências. São Paulo: 

Almedina, 2017, p. 149).

5. Resta saber, portanto, se a forma de contagem em dias úteis é compatível 

com o microssistema da Lei n. 11.101/2005.

Realmente, não há dúvida dos infl uxos do novel normativo na disciplina 

dos demais diplomas extravagantes, sempre se mostrando necessário avaliar a 

melhor interface e suas possíveis repercussões, de acordo com a peculiaridade 

lógica de cada sistema, notadamente em razão das marcantes novidades 

instituídas (cômputo de prazos, incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, cabimento do agravo de instrumento, entre outros novos institutos).

Nesse passo, é importante enfatizar que a aplicação do CPC/2015, 

no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho 

eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e 

supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e 

o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e 

aos princípios específi cos da LRF e com vistas a atender o desígnio da norma-

princípio disposta no art. 47.

Realmente, a exportação legislativa voltada a suprir lacunas, deverá ocorrer 

“de forma harmônica com as suas regras especiais e em consonância com os seus 

princípios informadores, que hão de sempre prevalecer. Vigoram, no particular, 

os princípios da subsidiariedade e da especialidade: naquilo em que a Lei 

11.101/2005 revelar-se omissa e desde que não venham a confl itar com a sua 

sistemática e os seus princípios especiais, aplicam-se os preceitos do Código 
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de Processo Civil” (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência. Coordenação de Francisco Satiro de Souza 

Junior e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo. 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 

585).

6. Por isso, a doutrina se dividiu em basicamente duas correntes a respeito 

da forma da contagem dos prazos no procedimento especial da recuperação 

judicial e falência.

A primeira vem defendendo, em suma, a possibilidade de distinção entre 

prazos de natureza material e processual (e, para alguns, também de natureza 

mista ou material relativo) na Lei 11.101/2005 para fi ns de incidência do 

NCPC, permitindo, assim, o cômputo dos prazos em dias úteis quando for 

tipifi cado como processual (e quando for misto, para alguns).

A segunda corrente, que foi adotada, em parte, pelo Tribunal a quo, não 

autoriza a contagem de prazos em dias úteis simplesmente porque não se 

compatibilizam com a sistemática e a logicidade deste regime especial.

Em relação à exegese que autoriza a contagem em dias úteis, Manoel 

Justino Bezerra Filho, apesar de reconhecer a difi culdade desta interpretação, 

sustenta que os prazos da LRF que forem processuais ou materiais relativos 

deverão ser contados em dias úteis, sendo que o prazo que for tido por material 

absoluto somente poderá ser computado de forma contínua, cabendo à doutrina 

e à jurisprudência defi nirem, caso a caso, qual deverá ser a tipifi cação daquele 

determinado prazo:

12. O art. 219 do CPC estabelece que “na contagem de prazo em dias” 

computam-se “somente os dias úteis”, o que se aplica apenas aos “prazos 

processuais”. No entanto, o exame apenas do que seria “prazo processual” não 

será sufi ciente para encontrar a aplicação correta da lei. Apenas como exemplo, 

o prazo de 180 dias no parágrafo 4º do art. 6º é misto (processual e material); 

processual para o andamento da recuperação, material para o direito dos 

credores que têm suas ações suspensas; para alguns, deve ser considerado prazo 

de natureza apenas material. Já o mesmo prazo de 180 dias do § 3º do art. 49 é 

processual. Assim, determinar se um prazo é processual ou material não parece ser 

critério sufi ciente para encontrar a melhor aplicação da lei.

13. O que se propõe então, para trazer segurança jurídica, é classifi car os prazos 

em: (i) prazo processual, (ii) prazo material absoluto e (iii) prazo material relativo. 

O prazo processual seguiria estritamente o CPC, como, por exemplo, o prazo para 

contestação (art. 98), para impugnação (art. 8), para objeção (art. 55) etc. O prazo 

material absoluto seria contado em dias corridos, sem aplicação do CPC, como, por 
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exemplo, o prazo da letra “a” do inc. II do art. 27; o prazo do art. 36; o prazo de 90 dias 

do parágrafo 1º do art. 117 etc. Já o prazo material relativo será contado de acordo 

com o CPC, computando-se somente os dias úteis, tais como o prazo de 180 dias do 

parágrafo 4º do art. 6º.

14. E qual seria o critério recomendável para distinguir prazo material absoluto 

do prazo material relativo (ou que outro qualifi cativo se queira dar). O material 

absoluto é aquele que corre de forma contínua porque não sofre interferência de 

outros atos ou prazos processuais em seu decurso. Isto ocorre, por exemplo, no 

prazo de 30 dias previsto na letra “a” do inciso II do art. 27. Já o prazo previsto no 

parágrafo 4º do art. 6º, embora prazo material (ou misto), depende, sem dúvida, 

da contagem de outros prazos de natureza processual e, por isto, este seria o 

típico prazo material relativo, pois será completado a partir de uma série de atos 

processuais, para os quais o prazo será contado em dias úteis.

15. Enfi m, ao que parece, a simples determinação de tratar-se de prazo de direito 

processual ou de direito material não seria sufi ciente para que se determinasse o 

tipo de contagem, se em dias úteis ou corridos. O direito categoriza a realidade para 

exercer sobre ela (realidade), seu sistema de controle. Assim, a categorização aqui 

proposta em prazos materiais absolutos ou relativos teria a utilidade de permitir a 

fi xação de um critério geral para a contagem dos prazos materiais contados em dias, 

com plena aplicação do novo CPC à LREF, na forma do que estabelece o art. 189 desta 

última, que prevê a aplicação subisidária do CPC aos casos nela previstos.

16. Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência determinariam, de forma segura, 

o que é prazo material absoluto e relativo, o que aqui não se tenta fazer por falta 

de espaço e pela forma genérica pela qual se optou para este rápido comentário. 

Seria extremamente simples, parece, determinar quais são os prazos materiais 

que sofrem infl uência da contagem de prazos processuais, o que os juízes ou 

tribunais fariam de forma extremamente segura, na atividade jurisdicional diária 

e, repita-se, frente à concretude dos casos em exame.

(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência. São 

Paulo: RT, 2018, p. 449-450)

Teresa Arruda Alvim Wambier em co-autoria com Arthur Mendes Lobo 

publicaram específi co artigo sobre o tema, em que corroboram o entendimento 

de que o prazo de 180 dias, previsto no art. 6º, § 4º, da LRF, por ser processual, 

deverá ser computado em dias úteis, verbis:

Outro exemplo, é o prazo de suspensão por 180 dias dos processos (execuções 

e cobranças) na recuperação judicial (Lei 11.101/2005, artigo 6º). Esse prazo é 

processual, embora previsto em lei especial. Então, considerando que o novo CPC 

não excepcionou prazos processuais fi xados em outras leis extravagantes (já que o 
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artigo 219 dispõe sobre prazos processuais fi xados “por lei”, sem limitação dos prazos 

previstos nesta ou naquela lei), deverá, sim, ser contado em dias úteis.

(<https://www.conjur.com.br/2016-mar-07/prazos-processuais-contados-dias-

uteis-cpc> acessado em 05/04/2018)

A professora destaca ainda que, em havendo difi culdades:

Na dúvida se o prazo é material ou processual, deve-se entender como processual, 

já que previsto para ser praticada determinada conduta pela parte ou por seu 

advogado dentro do processo. Realizado o ato, o mesmo deverá ser informado 

no processo gerando consequências na marcha processual? Se a resposta for 

positiva, então se trata de um prazo processual e, como tal, deve ser contado em 

dias úteis.

Esta solução deve ser construída a partir de um acordo na comunidade jurídica. 

Se houver discussão quanto ao termo fi nal dos prazos processuais, por fi ligranas 

jurídicas ou vaidade intelectual, principalmente quanto à classifi cação de um prazo 

como material ou processual, teremos uma enorme insegurança jurídica com 

consequências incalculavelmente nefastas para o jurisdicionado.

Há situações em que não se têm dúvidas a respeito de certo prazo ser material, 

e portanto deverá ser contado em dias corridos. É o caso, por exemplo, de 

prazo prescricional, prazo decadencial ou um prazo para pagar o preço de uma 

mercadoria em um contrato de compra e venda. Sim, nestes casos não há dúvida 

de que se refere à pretensão ou a direito material, porque sua contagem, a 

obrigação a ser cumprida ou o ônus obrigacional, independem da existência de 

um processo.

Porém, se um prazo é previsto em uma norma processual, ainda que não 

integrante do novo CPC, este deve ser contado, sim e sempre, em dias úteis, ainda 

que se possa eventualmente dizer, com bons argumentos, que, no fundo, se 

trataria de um prazo material, de modo a evitar confusão e insegurança jurídica.

Na verdade, parece evidente a tormentosa difi culdade que é a defi nição 

sistemática de um perfi l teórico e, principalmente, pragmático, do que deve 

ser considerado prazo processual (de forma) ou material (de fundo) ou, ainda, 

híbrido no âmbito do hermetismo próprio da lei falimentar, voltada e estruturada 

de modo a viabilizar a situação de crise do devedor.

Aliás, no ponto, destaca a doutrina especializada que:

A tormentosa discussão sobre a natureza jurídica da falência e a natureza de suas 

normas tem histórico e movimento pendular tende a ser historicamente favorável 

à corrente processualista. Segundo Brunetti, a distinção entre regras processuais e 

materiais remonta ao movimento de codifi cação francês do século XIX, embora o 
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fundamento da diferenciação e a classifi cação das regras, desde aquela época, não 

estivessem embasados em critérios bem defi nidos, ordenados e lógicos (científi cos, 

nas palavras do autor).

A despeito disso, o caráter híbrido dessas normas é amplamente reconhecido 

pela doutrina francesa, a ponto de Thaller declarar que a matéria falimentar 

constitui um regime indivisível, estando as regras de fundo intimamente 

conectadas ao emprego do processo legal.

Essa perspectiva conquistou adeptos de renome, tais como Vivante, citado por 

Carvalho de Mendonça, para quem “o instituto da falência não pertence às leis 

substanciais, porque não se propõe a determinar direitos; pertence antes às leis 

processuais, porque o seu escopo essencial é reconhecer direitos já existentes por 

ocasião abertura da falência, a fi m de satisfazê-los em medida do dividendo (...).

A lógica da diferenciação parece ser a seguinte: as regras materiais estariam 

relacionadas aos pressupostos da falência (e da recuperação judicial ou extrajudicial) 

e aos efeitos que se refl etem nas relações patrimoniais do devedor insolvente (ou em 

recuperação) e nos direitos dos seus credores, ao passo que as regras processuais 

teriam conexão com a organização administrativa dos procedimentos especiais 

decorrentes da quebra (e da recuperação judicial ou extrajudicial).

Ocorre que, como destaca Bonelli, um dos responsáveis pela investigação 

científica mais profunda sobre o tema na Itália, as modificações nas relações 

materiais de direito, efeitos do estado de insolvência, se produzem somente depois 

de juridicamente declarado este estado e para o efeito de tornar possível o processo 

da liquidação e da distribuição. A parte de direito material é por isso, na falência, 

essencialmente subordinada à parte processual e conexa a ela.

O alerta de Bonelli quanto à subordinação das regras materiais aos gatilhos 

jurídicos acionados pelas regras processuais nos regimes da crise foi bem capturado 

por Carvalho de Mendonça, para quem “O direito material está tão preso ao 

processual, como no corpo humano a carne aderente aos ossos”.

Assim, como corretamente sintetizam Umberto Navarrini e Renzo Provinciali, o 

entorno do processo de falência se delinearia e se desenvolveria com uma série de 

institutos, normas de direito substancial (que definem, por exemplo, o estado de 

insolvência), mas, inegavelmente, sua armadura legislativa prevalente seria de direito 

processual.

Embora relevante para a sistemática dos regimes da crise, a preocupação com a 

identifi cação de um critério científi co defi nitivo para distinguir a natureza da norma 

jurídica falimentar/recuperatória, regrar e modelar os efeitos decorrentes da relação 

entre direito material e processual não se manteve presente na doutrina pátria.

Efetivamente, os autores mais contemporâneos reconhecem a diferenciação 

(sem aprofundar sua causa ou seus efeitos) e sustentam a coexistência de regras 

de direito material e de direito processual na Lei 11.101/2005, considerando, 

inclusive, esta feição híbrida como um traço peculiar e marcante desse 
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microssistema - reconhecendo-se, todavia, que a LREF abandonou o caráter 

excessivamente processualista adotado pelo Decreto-Lei 7.661/1945.

Ocorre que o reconhecimento doutrinário quanto à coexistência de regras 

distintas no corpo da LREF é absolutamente insufi ciente para o enfrentamento dos 

problemas jurídicos daí decorrentes. De mais a mais, os princípios suscitados para 

embasar a diferenciação (i.e., a alegada subordinação da parte de direito material à 

parte processual, a necessidade de cumprimento de ato de natureza processual para 

o cumprimento de prazo previsto na LREF ou, ainda, a relação jurídica obrigacional 

que subjaz as regras de direito material de criação e/ou extinção de direitos) também 

não nos parecem sufi cientes sequer para justifi car a diferenciação legal entre as duas 

espécies de prazos, muito menos para encerrar a discussão.

(SCALZILLI, João Pedro. Recuperação de empresas e falência. São Paulo: 

Almedina, 2017, p. 151-155)

No ponto, diante do intenso debate sobre a tipificação do prazo de 

suspensão do art. 6, § 4º, da LRF, trago à baila interessante ponderação de 

Daniel Carnio Costa, que acaba por confi rmar a difi culdade prática da adoção 

do CPC:

Questão interessante surge em relação ao prazo de suspensão das ações e 

execuções ajuizadas contra a empresa em recuperação judicial (automatic stay). O 

prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções movidas contra a recuperanda 

(automatic stay), previsto no artigo 6º, parágrafo 4º e no artigo 53, III, ambos da LRF, 

deve ser considerado, tecnicamente, como prazo material.

Isso porque, esses dispositivos não determinam tempo para a prática de ato 

processual. Assim, em tese, tal prazo não seria atingido pela nova regra do artigo 219 

do novo CPC.

Entretanto, deve-se considerar que o prazo de “automatic stay” tem origem na 

soma dos demais prazos processuais na recuperação judicial. O prazo de 180 dias foi 

estabelecido pelo legislador, levando em consideração que o plano deve ser entregue 

em 60 dias, que o edital de aviso deve ser publicado com a antecedência mínima, que 

os interessados têm o prazo de 30 dias para a apresentação de objeções e que a AGC 

deve ocorrer no máximo em 150 dias.

Nesse sentido, a intenção do legislador foi estabelecer um prazo justo e 

sufi ciente para que a recuperanda pudesse submeter o plano de recuperação 

judicial aos seus credores já classifi cados de forma relativamente estável, vez que 

promovida a análise dos créditos pelo administrador judicial e para que o juízo 

pudesse fazer sua análise de homologação ou rejeição. Vale dizer, foi a soma dos 

prazos processuais que determinou o prazo de 180 dias de suspensão das ações e 

execuções contra a empresa devedora.
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O prazo do “automatic stay” não se estabelece em função da proteção dos 

interesses de credores, nem da devedora. A razão de existir da suspensão das 

ações e execuções contra o devedor é viabilizar que a negociação aconteça de 

forma equilibrada durante o processo de recuperação judicial, sem a pressão de 

credores individuais contra os ativos da devedora que devem ser preservados 

para o oferecimento de plano de recuperação judicial que faça sentido 

econômico como forma de proteger o resultado fi nal do procedimento, qual seja, 

a preservação dos benefícios econômicos e sociais decorrentes da manutenção 

das atividades da devedora (empregos, recolhimento de tributos, circulação de 

bens, produtos, serviços e riquezas).

Diante disso, a interpretação de que o prazo de “automatic stay” deva ser contado 

em dias corridos, quando os demais prazos processuais na recuperação judicial se 

contarão em dias úteis, poderá levar à inviabilidade de realização da AGC e da análise 

do plano pelos credores e pelo juízo dentro dos 180 dias.

Em consequência, duas situações igualmente indesejáveis poderão ocorrer: o 

prazo de 180 dias será prorrogado pelo juízo como regra quando a lei diz que esse 

prazo é improrrogável e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) diz que 

a prorrogação é possível, mas deve ser excepcional; ou o juízo autorizará o curso das 

ações e execuções individuais contra a devedora, em prejuízo dos resultados úteis do 

processo de recuperação judicial.

Dessa forma, tendo em vista a circunstância de que o prazo do “automatic stay” 

é composto pela soma de prazos processuais e a necessidade de preservação da 

unidade lógica da recuperação judicial, conclui-se que também esse prazo de 180 

dias deve ser contado em dias úteis.

(A recuperação judicial no novo CPC. Valor econômico. Rio de Janeiro, 1 e 2 mai. 

2016,. Legislação e Tributos, p. E2).

7. De outra parte, é interessante notar que o novo sistema de insolvência 

empresarial brasileiro abandonou o movimento pendular das legislações até 

então observadas no cenário mundial, cuja ênfase era pela liquidação dos 

ativos da empresa em crise, seja prestigiando os interesses dos credores, ou ora 

pendendo pela proteção dos interesses do devedor e, via de regra, deixando de 

lado a manutenção da atividade produtiva como resultado da superação da crise 

da empresa.

Agora, pela teoria da superação do dualismo pendular, há consenso na 

doutrina e no direito comparado no sentido de que a interpretação das regras 

da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e 

econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, 

e não os interesses de credores ou devedores, sendo que, diante das várias 

interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase 

à fi nalidade do instituto da recuperação judicial.
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Assim, apesar dos substanciosos fundamentos e da doutrina de escol que 

defende esta primeira corrente, que, inclusive, apontei em sede doutrinária 

(apesar de ter destacado que se tratava de “uma primeira análise”) e sem efetuar 

qualquer juízo de valor sobre o propósito do legislador em separar, na sistemática 

do CPC/2015, as duas espécies de normas jurídicas (in “Recuperação Judicial, 

Extrajudicial e Falência, teoria e prática”, Editora Forense, 3ª edição, página 

343), penso que a corrente que afasta a incidência da contagem de prazos em 

dias úteis, reconhecendo o cômputo em dias corridos, ininterruptos, é a que 

melhor se coaduna com a especialização do procedimento disposto na Lei n. 

11.101/2005, conferindo maior concretude às suas fi nalidades.

De fato, primeiro porque, em melhor exame sistemático da questão, 

penso que é esta forma de contagem que preserva a unidade lógica da 

recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime 

de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos 

sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação 

dos credores, na falência.

Nesse passo, não se pode perder de vista que há processo de sacrifício que 

clama por solução rápida, de modo a interromper o estado maior de incerteza 

quanto à insolvência ou à recuperabilidade, diante de quadro com limitação dos 

poderes do devedor e com restrição aos direitos do credor, em que a busca pela 

efi ciência dos resultados é pulsante, não se devendo alongar o procedimento 

para além do defi nido na norma, sob pena de colocar em risco a tentativa do 

empresário de evitar a sua falência.

Realmente, o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em 

espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em 

que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específi cos, 

que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, 

contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema, 

engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento 

de seu processamento.

É o que destaca, no ponto, Sérgio Campinho:

Nosso convencimento se forma em canal diverso.

Os processos de falência e de recuperação judicial buscam uma solução para a 

crise da empresa e assim o sendo, reclamam agilidade de processamento para que se 

alcance a desejável efi ciência de resultado.
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No processo de falência, em que se visa, por explicitação normativa, a preservar 

e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos, urge, segundo 

mandamento legal expresso, sejam atendidos os princípios da celeridade e da 

economia processual (art. 75), preferindo, ainda, o processo de falência e seus 

incidentes, a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância (art. 

79). E essas celeridade e prioridade comungam naturalmente para efi cazmente 

se alcançar o desiderato de todo processo concursal, qual seja o da satisfação, da 

melhor forma possível, dos credores do devedor comum.

No processo de recuperação judicial, apesar de não se identificar regra 

explícita sobre o princípio da celeridade como se tem para o processo de falência, 

nem por isso fi ca ele divorciado de seu processamento. Os critérios informadores 

do princípio da celeridade vêm reafirmados pelo sistema legal, estruturado 

para garantir a duração razoável desse processo, estabelecida segundo 

mecanismo particular, a partir da especifi cidade que lhe é inerente, desenhando 

procedimento especialíssimo que ordinariamente repudia dilações.

Não se perca de vista que é processo de sacrifício, em que se limitam os poderes 

do devedor e se restringem os direitos dos credores e, por isso mesmo, reclama uma 

célere solução.

Ademais, também se deve considerar que o processo de recuperação judicial, 

por si só, já implica perda do valor dos ativos e do próprio negócio do devedor, além 

de real restrição de acesso ao crédito. O estado de incerteza que cerca o processo 

recuperatório quanto ao futuro da empresa exercida pelo devedor está diretamente 

relacionado com a duração do processo.

Por tudo isso é que a Lei n. 11.101/2005 adota um regime peculiar de prazos, que 

são breves, peremptórios e inadiáveis. E assim devem ser observados e obedecidos, 

salvo situações extraordinárias. O escopo é o de obter solução para a crise em 

razoável espaço de tempo (e.g. o prazo para a realização da assembleia geral de 

credores que não deverá exceder de 150 dias do deferimento do processamento da 

recuperação - § 1º do art. 56 - e o prazo de suspensão das ações e execuções que, 

como regra de princípio, não deverá exorbitar de 180 dias, também contado do 

deferimento do processamento da recuperação - § 4º do art. 6º).

Toda a engenharia de prazos no processo de recuperação judicial aponta 

ordinariamente para a obtenção de uma solução fi nal para o pedido de recuperação 

em 180 dias do deferimento de seu processamento - ressalvadas, por medida de 

justiça, situações de excepcionalidade aliviando, ao seu fi m, o sacrifício dos credores, 

sob a crença de que o prazo de 180 dias seria suficiente para a confecção e 

apresentação do plano de recuperação judicial, sua sujeição à deliberação da 

assembleia geral de credores e decisão judicial fi nal.

Assim, o prazo de 180 dias previsto para a suspensão das ações e execuções, 

determinado a partir dessa perspectiva de marco para obtenção do resultado do 

processo de recuperação judicial, suscita interessante refl exão.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

824

Quanto à sua natureza, parece evidente tratar-se de um prazo material. Mas 

esse prazo é considerado a partir do somatório de diversos outros prazos de 

natureza processual. Os 180 dias tomam em conta, como já se consignou alhures, 

o prazo que o devedor desfruta para apresentar seu plano, o prazo para a objeção 

dos credores e o prazo de realização da assembleia geral de credores. Se todos 

esses prazos processuais não forem contados em dias corridos, desmantela-se 

o sistema legal concebido para estabelecer um prazo razoável para o devedor 

apresentar o seu plano de recuperação em juízo, ser ele submetido ao crivo de 

seus credores e ao derradeiro controle de legalidade e legitimidade exercido pelo 

juiz.

Do contrário, a solução seria ampliar esse prazo de 180 dias para a suspensão 

das ações e execuções individuais dos credores, contando-o em dias úteis, conforme 

alguns têm sustentado, apesar de se reconhecer que ele não desfruta de natureza 

processual. Mas essa não se mostra, em nossa opinião, como sendo a mais adequada. 

Primeiro, porque confronta com o disposto no Código de Processo Civil de 2015, 

que determina a contagem em dias úteis apenas para os prazos processuais. Soa 

de todo incoerente ter que violar uma norma do art. 219 do indigitado Código - de 

que os prazos materiais são contados de modo corrido - para aplicar uma outra nele 

mesmo traduzida - de que os prazos processuais são contados em dias úteis. Se não 

se tem como preservar a unidade da inteligência que se extrai do prefalado art. 219 

da lei processual geral na sua transposição para o processo de recuperação judicial, 

é porque o preceito se mostra incompatível com o regime de prazos estruturado no 

processo de recuperação judicial. Não é capaz, em outros termos, de interagir com o 

sistema da lei especial e a ele se integrar.

Segundo, porque restariam subvertidos os princípios da celeridade e da razoável 

duração do processo, próprios, como se disse, para orientar e dirigir os processos de 

sacrifício.

Temos, destarte, que o regime de contagem dos prazos processuais em dias 

úteis contemplado no Código de Processo Civil de 2015 não se coaduna com a 

especialização dos processos tratados na Lei n. 11.101/2005. O curso dos prazos 

em dias previsto na Lei de Falência e Recuperação de Empresas deve ser corrido, 

independentemente da natureza processual ou material, sob pena de se vulnerar a 

racionalidade e a unidade do sistema jurídico estruturado pela lei especial e o seu 

próprio fi m.

(CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de 

empresa. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 422-426)

Também é a conclusão de Fábio Ulhoa Coelho:

Naturalmente, a entrada em vigor do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

suscitou diversas questões relativamente à aplicabilidade de suas inovações ao 

processo falimentar ou recuperacional. As principais são as seguintes:
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[...]

5) Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 3º): 

descabe a suspensão do processo falimentar ou recuperacional em razão da 

instauração do incidente, fi cando sobrestados, evidentemente, apenas os atos 

que dependem do julgamento desta.

6) Amicus curiae (art. 138): plenamente admissível na falência e na recuperação 

judicial.

7) Negócio jurídico processual (art. 190): também é admissível, na falência e na 

recuperação judicial, sendo a assembleia de credores um ambiente propício para 

a sua discussão. Atente-se, porém, que não se trata de deliberação da maioria dos 

componentes deste órgão, mas de autocomposição, de modo que a unanimidade 

é pressuposto para a conclusão válida e efi caz do negócio jurídico processual.

8) Contagem dos prazos judiciais em dias úteis (art. 219): o melhor entendimento 

é a da inaplicabilidade, pura e simples, desta inovação aos feitos falimentares ou 

recuperacionais, tendo em vista a “coerência interna” dos prazos fi xados na LF. Têm, 

contudo, prevalecido os esforços interpretativos visando distinguir quais prazos 

desta lei classifi car-se-iam especifi camente como “judiciais”.

9) Incidente de demandas repetitivas (art. 982): inaplicabilidade aos feitos 

falimentares e recuperacionais da regra de suspensão derivada da instauração 

do incidente, por sua incompatibilidade com a dinâmica e os objetivos próprios 

destes feitos.

10) Agravo de instrumento (art. 1.015): em vista do sistema recursal próprio 

dos feitos falimentares e recuperacionais (ver nota 419), cabe o recurso mesmo 

que a decisão interlocutória não se enquadre especifi camente em nenhuma das 

hipóteses estabelecidas pelo CPC.

(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de 

empresas. 3. ed. Em e-book, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, comentários 

ao art. 189)

Além do mais, em segundo lugar, apesar dos esforços interpretativos 

na distinção dos prazos da Lei 11.101/2005, reconhecendo-se a coexistência 

de regras distintas no corpo da norma para fins de sua contagem, além 

de insuficientes para o enfrentamento da questão, depara-se com um 

“desordenamento” de sua sistemática que, muitas vezes, é formada por um 

plexo normativo que, ao mesmo tempo, os tipifi ca como processual e material, 

inclusive porque, em sua maioria, tais prazos são intimamente conectados e 

imbricados.

Na verdade, como visto, mostra-se árdua e complexa a tarefa de defi nir e 

distinguir os prazos em processuais e/ou materiais, não existindo entendimento 

teórico satisfatório, com critério seguro e científi co para tais distinções.
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Ademais, em terceiro, porque, ao que se constata, a adoção de tal aplicação 

do NCPC acabaria trazendo uma série de perplexidades, incorrendo em mais 

contratempos (e litígios) do que soluções, importando em ausência de utilidade 

prática e conveniência da separação e, pior, a adoção poderá trazer evidentes 

riscos à harmonia sistêmica da LRF.

No ponto, importante trazer as lapidares lições dos clássicos Carvalho 

de Mendonça e Sampaio de Lacerda sobre a impossibilidade prática e a 

inconveniência da separação entre a parte material e a formal do instituto da 

falência, verbis:

Admitir na disciplina da falência dois compartimentos distintos [...] tentar uma 

separação entre o fundo e a forma, entre o que chamam de direito material ou 

substantivo e direito formal ou adjetivo, é criar fantasia, é negar os princípios dos 

quais se partiu, é complicar o que tão simples se apresenta.

Teoricamente poder-se-á distinguir numa lei de falências a parte material da 

parte formal. É fácil dizer que na primeira se compreende a determinação do 

estado de falência, os efeitos jurídicos da sua declaração judicial, os direitos dos 

credores concorrentes, as normas sobre a revogação dos atos praticados pelo 

devedor antes dessa declaração, os direitos do falido e sua condição jurídica 

depois de encerrado o processo, e que na segunda se contemplam as normas ou 

as regras processuais sobre as suas relações entre o falido e os credores.

Desarticular, porém, a parte material da formal para entregar àquela à União 

e Estados é demolir o instituto, pois tão entrelaçadas se acham as disposições de 

uma com as da outra que reciprocamente se completam, produzindo um todo 

sistemático e harmônico.

[...]

O preclaro VIVANTE, na conferência no Círculo Jurídico de Roma, em fevereiro 

de 1901, sôbre a tese Il fallimento civile, afi rmou: “o instituto da falência não 

pertence às leis substanciais, porque não se propõe a determinar direitos; 

pertence antes às leis processuais, porque o seu escopo essencial é reconhecer 

direitos já existentes por ocasião da abertura da falência, a fi m de satisfazê-los em 

medida de dividendo”.

Eis uma opinião de subido valor, à qual poderiam eles apegar-se.

Outro escritor italiano, BONELLI, examinando o caráter da falência, escreveu 

também: “Costuma-se separar no direito de falência uma parte de direito material 

e outra de direito formal ou puramente processual; a primeira compreendendo 

as normas sobre os pressupostos da falência, e os efeitos que se refl etem nas 

relações patrimoniais do devedor insolvente e nos direitos dos seus credores; 

a segunda contendo as normas relativas à organização administrativa e aos 

diversos processos especiais a que a falência dá lugar. Veremos, entretanto, 
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que também aquelas modifi cações nas relações materiais de direito, efeitos do 

estado de insolvência, se produzem somente depois de judicialmente declarado 

êste estado e para o efeito de tornar possível o processo da liquidação e da 

distribuição. A parte de direito material é por isso na falência, essencialmente 

subordinada à parte processual.

(CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 

v. VII, Livro V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960, p. 29-32).

Distingue-se na legislação falimentar a parte material ou substantiva da parte 

formal ou adjetiva, embora estejam tão vinculadas que não seria de conveniência 

separá-las.

(LACERDA, Sampaio J.C. Manual de direito falimentar. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1999, p. 30)

Com efeito, a contagem em dias úteis poderá colapsar o sistema da 

recuperação quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns 

atos e, por outro lado, na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque 

a isonomia dos seus participantes, haja vista que incorreria numa dualidade de 

tratamento.

Por exemplo, “o prazo de 60 dias para a apresentação, pelo devedor, 

do plano de recuperação judicial, transcorrerá em dias corridos, de forma 

ininterrupta, ao passo que o prazo de 30 dias para apresentação de objeção, por 

parte dos credores, ao mesmo plano, poder-se-ia entender como computado 

em dias úteis” (SCALZILLI, João Pedro. Recuperação de empresas e falência. São 

Paulo: Almedina, 2017, p. 157).

Alem disso, “a interpretação de que o prazo de “automatic stay” deva ser 

contado em dias corridos, quando os demais prazos processuais na recuperação 

judicial se contarão em dias úteis, poderá levar à inviabilidade de realização da 

AGC e da análise do plano pelos credores e pelo juízo dentro dos 180 dias” 

(COSTA, Daniel Carnio A recuperação judicial no novo CPC. op.cit., p. E2).

Enfi m, a diferenciação na contagem dos prazos acabará por “desmantelar 

o sistema legal concebido para estabelecer um prazo razoável para o devedor 

apresentar o seu plano de recuperação em juízo, ser ele submetido ao crivo de 

seus credores e ao derradeiro controle de legalidade e legitimidade exercido pelo 

juiz” (CAMPINHO, Sérgio. Op. cit., p. 426).

Portanto, diante desse exame sistemático dos mecanismos engendrados 

pela lei de recuperação e falência, penso que, na hipótese, os prazos de 180 dias 

de suspensão das ações executivas em face do devedor (LRF, art. 6, § 4º) e de 60 
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dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (LRF, art. 53, caput) 

deverão ser contados de forma contínua.

8. Por fi m, quanto aos demais pontos do recurso, especialmente no que 

concerne à violação aos artigos 47 e 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, o recurso não 

tem como prosperar.

Colhe-se do acórdão recorrido que:

Com relação ao pedido de impedimento de retirada de bens da empresa 

agravante, verifi ca-se que muito embora não tenha informação nos autos de que 

a posse da empresa está sendo ameaçada, o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, em 

sua parte fi nal, veda a retirada ou venda do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais à sua atividade empresarial, durante o prazo de suspensão da 

recuperação judicial a ele deferida, in verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fi duciário 

de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, 

durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a 

venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essenciais a sua atividade empresarial.

Dessa forma, da leitura do referido dispositivo, verifi ca-se que o impedimento de 

venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 

6º, da Lei 11.101/2005 decorre do deferimento do processo de recuperação judicial, 

razão pela qual deve ser deferido o impedimento da retirada de bens essenciais à 

atividade empresarial da agravante.

Nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...]

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco Central, conforme bem 

observado pela MMª. Juíza, atualmente os bloqueios de numerários são feitos através 

do sistema BACENJUD, incumbindo ao Juiz de cada processo efetivar o bloqueio por 

meio do referido sistema conveniado.
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Logo, caso a recuperanda pretenda que os estabelecimentos bancários 

deixem de efetivar bloqueios de valores em conta corrente oriundos de dívidas da 

recuperação judicial, deverá apresentar planilha ao juízo informando sobre a dívida, 

o estabelecimento bancário e o valor do desconto, não havendo motivo, portanto, 

para acolhimento do referido pleito.

Por fi m, no que se refere ao pedido de liberação de 100% das travas bancárias, 

depreende-se dos autos que a ora agravante em aditamento a inicial requereu ao 

juízo de origem fosse determinado à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil 

se abster de reter os créditos oriundos de vendas dos produtos da requerente e, 

subsidiariamente, pugnou fossem as retenções limitadas a 10% (dez por cento) dos 

valores provenientes de seu faturamento.

Ao proferir a decisão agravada a Magistrada deferiu a tutela de urgência 

requerida para determinar à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, no 

sentido de limitar as retenções denominadas “travas bancárias” em 10% dos 

valores oriundos do faturamento da empresa, sob o fundamento de que:

(...) a retenção de todos os valores recebidos pela recuperanda em 

virtude da realização de suas atividades prejudicaria o exercício regular 

de suas ocupações, comprometendo o cumprimento das obrigações 

da requerente, inclusive as relativas ao pagamento de seu quadro de 

funcionários.

Ademais, tal provimento é reversível, e sua concessão não onera as 

instituições bancárias, instituições fi nanceiras de grande porte, que não 

deixarão de receber o que lhes é devido, mas apenas ajustarão o valor das 

retenções à capacidade fi nanceira da parte autora (...)”.

De tal modo, verifica-se que acolhendo o pedido subsidiário da agravante, o 

julgador monocrático foi condizente com a necessidade de manutenção das 

atividades empresariais da recuperanda quanto ao cumprimento de suas obrigações, 

observando ao princípio da preservação da empresa e, ao mesmo tempo, do exercício 

dos direitos das instituições financeiras. De tal modo, também não há falar em 

desacerto da r. decisão agravada no que tange a esse pedido.

Nesse diapasão, demonstrado o risco de dano à empresa, tão somente, com 

relação ao indeferimento do pedido de impedimento de retirada de bens da 

agravante, deve ser parcialmente reformada a decisão, para deferir tal pleito no 

sentido de determinar o impedimento da retirada de bens da empresa agravante, 

nos termos da parte fi nal do § 3º, art. 49, da Lei 11.101/2005.

Desta feita, no que toca à negativa de vigência ao art. 49, § 3º, da LRF, 

argumenta a recorrente que não é permitida a retirada de bens de capital 

essenciais à atividade empresarial enquanto perdurar o prazo de suspensão das 

ações.
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No entanto, o agravo de instrumento da recorrente foi provido, tendo 

o Tribunal a quo determinado justamente que não ocorra a retirada de bens 

essenciais à empresa.

Assim, no ponto, falece interesse recursal à parte.

Nesse sentido:

Processo Civil. Recurso especial. Execução para entrega de coisa incerta. 

Depositário judicial. Responsabilidade pelos frutos civis advindos da coisa 

depositada (gado). Ausência de interesse em recorrer. Confi gurada. Violação do 

art. 535 do CPC. Inocorrência.

1. A violação ao art. 535 do CPC não está confi gurada, uma vez que o Tribunal 

de origem se pronunciou de forma clara e sufi ciente sobre a questão posta nos 

autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos trazidos pela parte sempre que os fundamentos utilizados tenham 

sido sufi cientes para embasar a decisão.

2. A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de 

interesse em recorrer.

[...]

8. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.117.644/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 16/09/2014, DJe 07/10/2014)

Ademais, verifi ca-se que os fundamentos exarados no aresto não foram 

devidamente impugnados, limitando-se a afi rmar que o artigo 47 da LRF tem 

como objetivo viabilizar a superação da crise econômico-fi nanceira do devedor, 

de modo que o bloqueio de numerários em suas contas inibiria tal possibilidade.

Deixou, assim, de impugnar fundamento sufi ciente do acórdão recorrido, 

qual seja, de que, na espécie, não seria o caso de determinar a expedição de ofício 

ao BACEN, tendo em vista que, pela sistemática atual, eventuais bloqueios de 

numerários serão realizados pelo sistema BacenJUD, incumbindo ao magistrado 

do caso analisar sobre a conveniência da medida.

Incidência, portanto, da Súm 283 do STF: “é inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”. Ademais, deixando de demonstrar a 

efetiva violação ao dispositivo infraconstitucional, evidenciada está a defi ciência 

na fundamentação do recurso, apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF.

Por fi m, no tocante à trava bancária, é fi rme a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça “no sentido de que os créditos garantidos por cessão fi duciária 
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não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas 

impostas pelo juízo da recuperação” (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005)” (AgInt 

no CC 145.379/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 

13/12/2017, DJe 18/12/2017).

Apesar disso, alterar o entendimento do Tribunal a quo, na espécie, 

incorreria em reformatio in pejus, haja vista a falta de irresignação dos interessados.

9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.714.339-BA (2015/0011317-5)

Relator: Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do 

            TRF 5ª Região)

Recorrente: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda

Advogados: Carlos Mário da Silva Velloso Filho - DF006534

Sérgio Carvalho - DF005306

Marcelo Cintra Zarif e outro(s) - BA000475B

Renata Fernandes Hanones Carpaneda - DF039487

Recorrido: Cavepel Veículos e Peças Ltda

Advogados: Celso Luiz Braga de Castro e outro(s) - BA004771

Vivian Vasconcelos dos Reis Santos - BA033531

EMENTA

Recurso especial. Ação de rescisão de contrato. Concessionária 

de veículos. Intencional redução das cotas de veículos. Inviabilização 

do negócio. Cabimento das indenizações postuladas. Limitação das 

reparações ao estabelecido na Lei 6.729/1979.

1. Não confi gura ofensa ao art. 535 do Código de Processo 

Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar 

individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar 

fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, sufi ciente 

para decidir integralmente a controvérsia.
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2. Alegação de inépcia da inicial, diante do pedido de manutenção 

do contrato, incompatível com o pedido de rescisão do contrato. 

Insubsistência, por se tratar de mera reiteração do objeto da medida 

cautelar preparatória, não confl itando com o pedido primordial da 

ação de rescisão.

3. Quanto à responsabilidade pela resolução do contrato e à 

inviabilização da subsistência da empresa autora, a reforma do acórdão 

recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório 

dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Relativamente ao arbitramento das indenizações e à 

aplicabilidade excludente, ou não, da Lei 6.729/1979, o acórdão 

recorrido destacou que a hipótese não se limita à parcela restritiva 

determinada pelo art. 24 da citada lei, reportando-se ao descumprimento 

da liminar pela demandada.

5. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial 

para a incidência dos juros de mora é a data da citação.

6. É possível constatar, sem necessidade de revolvimento dos 

elementos fáticos dos autos, que houve decaimento considerável, e não 

mínimo, da parte autora, o qual não se pode desprezar, devendo ser 

reconhecida a sucumbência recíproca.

7. Recurso especial parcialmente provido, para determinar 

a incidência dos juros de mora a partir da citação e reconhecer a 

ocorrência de sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Ministra Maria Isabel 

Gallotti dando parcial provimento ao recurso especial em maior extensão que o 

relator, a Quarta Turma, por maioria, decide dar parcial provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do relator. Vencidos, em parte, a Ministra Maria 

Isabel Gallotti e o Ministro Antonio Carlos Ferreira. Os Srs. Ministros Luis 

Felipe Salomão e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª 

Região), Relator

DJe 8.8.2018
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 

5ª Região): Trata-se de recurso especial interposto por Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores Ltda, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, assim ementado (e-STJ, fl . 1.250):

Apelação cível. Sentença em ação ordinária de rescisão de contrato. 

Concessionária de veículos e peças. Agravo retido, improvido.

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de manutenção do contrato, 

insubsistente. Reiteração da liminar já concedida na cautelar preparatória.

Mérito. Comprovadas as alegações e intencional redução de quotas pelo 

fornecedor. Inviabilização do negócio. Cabíveis as indenizações postuladas.

Irregularidades administrativas e fi nanceiras do concessionário não justifi cam 

redução no fornecimento de bens, ao alvedrio do fornecedor. Inaplicável as limitações 

das reparações, art. 24, III, da Lei 6.729/1979, diante do descumprimento da liminar 

concedida, motivando paralisação involuntária das atividades do concessionário. 

Bem aplicadas verbas indenizatórias, apuradas em perícia, bem assim os juros de 

mora e a verbas de honorários. Mantém-se a decisão de primeiro grau, bem ancorada 

nas provas documentais, testemunhos e perícia.

Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao agravo retido e recurso de 

apelação. (e-STJ, fl . 1.250)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta, além de dissídio 

jurisprudencial, ofensa aos artigos 21, 219, 267, IV, 292, § 1º, I, 295, parágrafo 

único, III e IV, e 535, II, do CPC/1973, 22, III, e 24, III, da Lei 6.729/1979, 402 

e 405 do Código Civil.

Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a inépcia da inicial, 

diante da incompatibilidade entre as pretensões de manutenção da avença e de 

indenização pelo seu desfazimento.

Alega que a resilição da avença não pode ser imputada à recorrente, e sim à 

recorrida, devido ao descumprimento de obrigações contratuais.

Defende ser juridicamente impossível a acumulação de indenização 

segundo a Lei 6.729/1979 com outras indenizações da codifi cação civil.

Sustenta a incidência dos juros de mora a partir da citação.
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Postula o reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em vista que 

a recorrida, embora tenha obtido vitória em cinco pleitos, decaiu de quatro 

pedidos.

Contrarrazões às fl s. 1.373/1.385.

Originariamente não admitido, seguiu-se agravo nos próprios autos, a 

que o Ministro Raul Araújo deu parcial provimento, a fi m de determinar a 

incidência dos juros de mora, a partir da citação e reconhecer a ocorrência de 

sucumbência recíproca (e-STJ, fl s. 1.455/1.462).

Sobreveio agravo interno, a que a Quarta Turma, por maioria, deu 

provimento para converter o agravo em recurso especial, nos termos do voto da 

Ministra Maria Isabel Gallotti (e-STJ, fl . 1.500).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª 

Região) (Relator): Cavepel Veículos e Peças Ltda ajuizou ação ordinária de resolução 

contratual em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores 

Ltda, ora recorrente, alegando que: obteve a qualidade de revendedora da 

ré, por força de contrato celebrado em 08.04.1970; ao longo da relação, a 

demandada limitava o número de veículos a serem entregues à revendedora, ao 

mesmo tempo em que se recusava a permitir-lhe a comercialização por meio de 

consórcio; nos anos de 1998 e 1999, a ré reduziu drasticamente a atribuição de 

veículos à autora, causando-lhe grave prejuízo fi nanceiro; em função das atitudes 

da ré, os sócios da autora tiveram que se desfazer de seus bens pessoais para 

honrar compromissos; culminou que, em 12.08.1999, a demandada promoveu 

a rescisão contratual, alegando como motivo o baixo volume de vendas, sendo o 

ato rescisório manifestamente ilegal.

Sustentou que, ao sonegar automóveis para venda, foi a ré quem deu causa 

à rescisão do contrato, devendo responder pela indenização, composta pelas 

seguintes parcelas: reaquisição do estoque, no momento da efetiva resolução; 

compra dos equipamentos, máquinas, ferramentas e instalações destinadas à 

concessão; aquisição do imóvel destinado ao negócio; pagamento de perdas e 

danos, nos moldes do art. 24, III, da Lei 6.729/1979; indenização do fundo de 

comércio; indenizações de pessoal; indenização por lucros cessantes, decorrentes 

do período de paralisação e/ou de retratação nas vendas provocado pela 
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concedente; indenização por danos morais, ante a divulgação intempestiva e 

grosseira da rescisão; indenização por abalo de crédito, decorrente da notícia da 

rescisão indevida.

O Juiz de Direito julgou o pedido parcialmente procedente e improcedente 

a reconvenção, “para declarar rescindido o contrato objeto da demanda em face 

de culpa da ré, razão pela qual a condeno ao pagamento do valor total de R$ 

9.876.775,60 (nove milhões, oitocentos, setenta e seis mil, setecentos e setenta 

e cinco reais e sessenta centavos), referente às parcelas acima discriminadas, 

corrigido a partir do dia 27 de março de 2006 (data da realização da perícia) até 

o momento da quitação do débito, sobre o qual deverá incidir o percentual de 

20% referente a honorários advocatícios e ainda os juros legais contados a partir 

do dia 12 de agosto de 1999, época da ocorrência do evento danoso, na forma da 

Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ, fl . 1.039).

Foram julgados procedentes os seguintes pedidos: 1) reaquisição do 

estoque; 2) compra dos equipamentos, máquinas, ferramentas e instalações 

destinadas à concessão; 3) pagamento da indenização prevista no art. 24, III, 

da Lei 6.729/1979, no montante de R$ 543.388,16; 4) indenização de fundo 

de comércio, apurado no montante de R$ 385.542,60; 5) indenizações de 

pessoal, no valor de R$ 51.804,24; 6) perdas e danos, incluindo lucros cessantes 

e dano emergente, no valor de R$ 2.674.954,10; 7) crédito correspondente ao 

diferencial entre o valor dos imóveis dos sócios que se desfi zeram do patrimônio 

pessoal e o valor pelos quais foram vendidos, no valor de R$ 274.485,29.

A sentença foi mantida, na íntegra, pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, dando ensejo ao recurso especial.

O Tribunal de origem se manifestou sobre a violação às obrigações 

contratuais, as iniciativas extracontratuais e injustifi cadas e a brusca redução das 

cotas de veículos para consórcios, independentemente de qualquer imposição 

ou regulamento, mas por determinações da demandada. Embora não tenha 

examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, 

adotou fundamentação sufi ciente, decidindo integralmente a controvérsia.

Impende ressaltar que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se 

mostram sufi cientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles 

não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação 

contrária aos interesses da parte” (AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente 

Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 12.12.1994). Nesse sentido, confi ram-se 

os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o eminente Ministro João 
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Otávio de Noronha, DJ de 16.05.2005; REsp 685.168/RS, Relator o eminente 

Ministro José Delgado, DJ de 02.05.2005.

Acrescente-se que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos 

abordados pelas partes, mormente quando já tiver decidido a controvérsia sob 

outros fundamentos (EDcl no REsp 202.056/SP, Terceira Turma, Rel. Min. 

Castro Filho, DJ de 21.10.2001).

O Tribunal a quo afastou a alegada inépcia da inicial nos seguintes termos:

A petição inicial contém descrição dos fatos alegados impróprios, cometidos 

na relação contratual, sustentando o direito a diversas indenizações, dentre as 

quais as despesas com rescisões de contratos de trabalho (despesas de pessoal), e 

mais indenização por danos morais e abalo de crédito, decorrentes da divulgação 

da rescisão, que considerou unilateral e indevida.

Tais pedidos, expressamente impugnados pelo agravante, foram considerados 

cabíveis pelo Julgador Singular, por representarem consequências da paralisação 

das atividades da autora, cuja responsabilidade poderia ser atribuída à ré.

Bem observou o Magistrado que tais pedidos, ainda que no passíveis de 

imediata determinação quanto ao seu cabimento, poderiam restar determinados 

durante a regular tramitação do feito.

Não padece a peça inicial da apontada mácula.

Nega-se, pois, provimento ao agravo retido.

A preliminar, de impossibilidade jurídica do pedido de manutenção do 

contrato, enquanto processado o feito, reflete mera reiteração do objeto da 

medida cautelar preparatória, quando foi concedida liminar determinando o 

fornecimento de quotas de veículos e peças, sob pena de multa diária.

A manutenção do contrato durante a tramitação da lide principal, viabilizando 

a manutenção da empresa e a subsistência de seus associados, não confl ita com a 

pretendida rescisão, apontada pela apelante como objeto primordial da lide. Em 

verdade, buscou a apelada rescindir um contrato que considerou insustentável, 

diante das atitudes da apelante, mediante indenizações pelas consequências de 

tais atos.

Não se há falar em impossibilidade jurídica de pedido que, na realidade, 

apenas reitera o quanto requerido na cautelar preparatória.

Rejeita-se, portanto, tal preliminar. (e-STJ, fl . 1.251)

Como visto, o Tribunal de origem compreendeu que o pedido de 

manutenção do contrato durante a tramitação da lide principal resultou de mera 
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reiteração do objeto da medida cautelar preparatória, não confl itando com o 

pedido primordial da ação de rescisão.

Nesse contexto, observa-se que a petição inicial fornece de modo sufi ciente 

os elementos necessários ao estabelecimento da relação jurídico-processual, 

porquanto é possível, pelos fatos apresentados, a identifi cação da causa de pedir, 

do pedido e da fundamentação jurídica, garantindo-se o exercício da ampla 

defesa e do contraditório.

Dessa forma, não se verifi ca ofensa às regras dos dispositivos invocados 

(arts. 267, IV, 292, § 1º, I, e 295, parágrafo único, III e IV, do CPC/1973). 

Isso, porque, ao assim decidir, o Tribunal a quo não destoa do entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, fi rmado no sentido de que “não é inepta a 

inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu 

exercitar o direito de defesa e do contraditório” (AgRg no Ag 1.361.333/PI, Rel. 

Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 18.2.2011). No mesmo 

sentido: REsp 1.222.070/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 

16.5.2011; AgRg no Ag 807.673/RJ, Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, DJe de 18.5.2009; REsp 1.011.769/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, Quarta Turma, DJe de 24.11.2008; REsp 343.592/PR, Rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 12.8.2002; REsp 81.281/SP, Rel. 

Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 18.2.2002.

Quanto à responsabilidade pela resolução do contrato e à inviabilização 

da subsistência da empresa autora, o acórdão recorrido contém os seguintes 

fundamentos: “percebe-se, do arcabouço probatório, acentuada redução no 

fornecimento de veículos desde o ano de 1998”; “através dos documentos 

acostados, buscou a apelada demonstrar que tal redução, proposital e 

injustificada, causou-lhe enormes prejuízos, inviabilizando as regulares 

atividades da empresa”; “a sentença aqui apelada tomou em consideração todo 

o conjunto probatório, concluindo pela real ocorrência de uma drástica redução 

no fornecimento de veículos e peças automotivas, a ponto de inviabilizar as 

atividades da apelada”; “não merece acolhida a argumentação da apelante, no 

sentido de que a redução foi decorrência de cabível restrição, resultante do não 

atendimento da apelada às exigências técnicas e da sua inadimplência junto aos 

fundos de fi nanciamento para aquisição de insumos”; “verifi ca-se dos autos que 

ocorreu aparente atraso no tocante à adequação da apelada às normas técnicas 

exigidas, mas quando já se verifi cava a redução no fornecimento dos insumos 

pela apelante”; “vale ressaltar que a alegada inadimplência somente ocorreu 
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quando já pressionada a apelada pelas medidas unilaterais da apelante, e que 

a simples inadimplência ocasional para com o Fundo Apolo não ensejaria a 

suspensão de sua utilização pelo concessionária por mais de trinta dias”; “se 

comprova que a apelante gerou difi culdades para a livre atuação da empresa”; 

“tomando por base a prova documental acostada, os depoimentos colhidos, e 

mais a prova pericial realizada, não há como deixar de reconhecer que foram 

atos sequenciados e intencionais da apelante que resultaram por inviabilizar a 

subsistência da apelada” (e-STJ, fl s. 1.252/1.254).

Nesse contexto, a modifi cação de tal entendimento lançado no v. acórdão 

recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o 

que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste 

Pretório.

Relativamente ao arbitramento das indenizações e à aplicabilidade 

excludente, ou não, da Lei 6.729/1979, o Tribunal de origem destacou que 

“não se aplica à hipótese tão somente a parcela restritiva determinada pela 

norma do art. 24, da Lei 6.729/1979, visto que o descumprimento da liminar 

pela apelante desfi gurou a relação contratual, afetando o equilíbrio econômico 

do contrato, gerando prejuízos outros, devidamente comprovados, capazes de 

autorizar ressarcimentos ou indenizações” (e-STJ, fl . 1.255, g.n.).

A Quarta Turma já se pronunciou quanto à aplicabilidade da Lei 

6.729/1979 aliada à reparação de danos extracontratuais, concluindo que a 

Lei 6.729/1979 não exclui a reparação de danos que venham a ser cabalmente 

comprovados, por culpa do concedente, com suporte jurídico nas disposições do 

direito comum no tocante à responsabilidade civil, não se restringindo às verbas 

previstas nos artigos 24 e 25 da mencionada lei.

Confi ra-se:

Direito intertemporal. Aplicação da lei nova a contrato em execução. 

Impossibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso concreto. Direito Civil e 

Comercial. Rescisão do contrato de concessão comercial por culpa do concedente. 

Limites da indenização devida ao concessionario. Inteligência da Lei 6.729/1979. 

Extensão aos danos abrangidos pelo direito comum. Processo Civil. Efeitos da 

revelia. Recurso provido.

I - Celebrado o negocio juridico sob a egide de uma lei, é essa aplicável para reger 

a relação jurídica constituída, de duração determinada e defi nida, em garantia ao 

ato jurídico e em atenção a necessidade de segurança e certeza reclamadas pela vida 

em sociedade para o desenvolvimento das relações civis e comerciais. Caso concreto 

em que, se afasta tal entendimento em face da manifestação volitiva das partes 

contratantes no sentido de subsumir a avença à lei nova.
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II - A reparação dos danos não abrangidos pela Lei 6.729/1979, que venham 

a ser cabalmente comprovados como consequentes da resolução do contrato 

de concessão comercial, por culpa do concedente, encontra suporte jurídico 

nas disposições do direito comum no que tange à responsabilidade civil, não se 

restringindo as verbas previstas nos artigos 24 e 25 daquele diploma.

(...).

(REsp 10.391/PR, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 03/08/1993, DJ de 20/09/1993, p. 19.178, grifou-se)

Na hipótese dos autos, foram identifi cados pelas instâncias ordinárias 

danos não abrangidos pela Lei 6.729/1979, visto que o descumprimento de 

liminar tem consequências jurídicas referentes a penalidades processuais.

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, as instâncias ordinárias 

fi xaram a sua incidência a partir do evento danoso, ao invés da data da citação.

Nesse ponto, o acórdão recorrido merece reforma, por ter destoado do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em se tratando 

de responsabilidade contratual (caso dos autos), o termo inicial para a incidência 

dos juros de mora é a data da citação.

A propósito, confi ram-se:

Administrativo. Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Suspensão do fornecimento 

de água. Dano moral confi gurado. Revisão do quantum indenizatório. Reexame 

de matéria fática. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Juros de mora. Termo inicial. 

Citação.

(...)

5. Conforme a jurisprudência do STJ, o termo inicial da fl uência dos juros de 

mora, em casos de responsabilidade contratual, é a data da citação.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 561.802/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

julgado em 09/09/2014, DJe de 16/09/2014)

Consumidor e Civil. Responsabilidade civil contratual. Defeitos em veículo 

zero-quilômetro. Extrapolação do razoável. Dano moral. Existência. Juros de mora. 

Dies a quo. Citação. Dispositivos legais apreciados: arts. 18 do CDC e 186, 405 e 

927 do CC/2002.

1. Ação ajuizada em 14.05.2004. Recurso especial concluso ao gabinete da 

Relatora em 08.08.2013.
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2. Recurso especial em que se discute se o consumidor faz jus à indenização 

por danos morais em virtude de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro 

que o obrigam a levar o automóvel diversas vezes à concessionária para reparos, 

bem como o dies a quo do cômputo dos juros de mora.

3. O defeito apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, 

via de regra, se qualifi ca como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao 

consumidor. Todavia, a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, 

essa situação gera sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um 

transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento 

e angústia, superando a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo 

abalo psicológico.

4. Hipótese em que o automóvel adquirido era zero-quilômetro e, em apenas 

06 meses de uso, apresentou mais de 15 defeitos em componentes distintos, 

parte dos quais ligados à segurança do veículo, ultrapassando, em muito, a 

expectativa nutrida pelo recorrido ao adquirir o bem.

5. Consoante entendimento derivado, por analogia, do julgamento, pela 2ª Seção, 

do REsp 1.132.866/SP, em sede de responsabilidade contratual os juros de mora 

referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.395.285/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

03/12/2013, DJe de 12/12/2013, grifou-se)

Por fi m, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifi ca-se que 

a insurgência também merece prosperar.

No ponto, consta expressamente no acórdão impugnado que “foram 

julgados improcedentes os pedidos indenizatórios relativos a danos morais, 

reaquisição de estoque, compra de equipamentos e maquinário, e mais o de 

aquisição compulsória do prédio da empresa” (e-STJ, fl . 1.255).

Nessa linha, é possível constatar, sem necessidade de revolvimento dos 

elementos fáticos dos autos, que houve decaimento considerável, e não mínimo, 

da parte autora, o qual não se pode desprezar.

Diante de tais pressupostos, dou parcial provimento ao recurso especial, 

para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação e reconhecer a 

ocorrência de sucumbência recíproca. Em consequência, as custas e os honorários 

advocatícios definidos na origem deverão ser suportados na proporção do 

decaimento das partes, apurando-se os respectivos valores em liquidação.

É como voto.
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VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de recurso especial 

interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. 

com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

assim ementado (fl . 1.250):

Apelação cível. Sentença em ação ordinária de rescisão de contrato. 

Concessionária de veículos e peças. Agravo retido, improvido.

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de manutenção do contrato, 

insubsistente. Reiteração da liminar já concedida na cautelar preparatória.

Mérito. Comprovadas as alegações de intencional redução de quotas pelo 

fornecedor. Inviabilização do negócio. Cabíveis as indenizações postuladas. 

Irregularidades administrativas e fi nanceiras do concessionário não justifi cam 

redução no fornecimento de bens, ao alvedrio do fornecedor. Inaplicável as 

limitações das reparações, art. 24, III, da Lei 6.729/1979, diante do descumprimento 

da liminar concedida, motivando paralisação involuntária das atividades do 

concessionário. Bem aplicadas verbas indenizatórias, apuradas em perícia, bem 

assim os juros de mora e a verba de honorários. Mantém-se a decisão de primeiro 

grau, bem ancorada nas provas documentais, testemunhos e perícia.

Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao agravo retido e ao recurso 

de apelação.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida - Cavepel Veículos e 

Peças Ltda. - ajuizou ação ordinária de resolução contratual, requerendo a 

resolução do contrato, por responsabilidade da ré, mantido este, todavia, até 

a plena indenização da parte autora a ser composta das seguintes parcelas: 

“a - reaquisição do estoque, no momento da efetiva resolução; b - compra dos 

equipamentos, máquinas, ferramentas e instalações destinadas à concessão; c - 

aquisição do prédio imóvel destinado ao negócio, que pela sua especifi cidade 

seria de outra serventia em outro ramo; d - pagamento de perdas e danos, 

consoante dispõe o art. 24, inciso III da Lei 6.729 de 28.11.1979, levando-se 

em conta todavia os períodos anteriores a 1998, face a manifesta retração de 

oferta, a partir dessa data, exatamente com o propósito de burlar a garantia 

indenizatória; e - indenização do fundo de comércio, considerando-se o preço 

médio de revenda similar no mercado, avaliado segundo sua potencialidade; 

f- indenizações de pessoal; g - indenização por lucros cessantes, decorrentes do 

período de paralisação e/ou de retração nas vendas provocado pela concedente; 
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h - indenização por danos morais, ante a divulgação intempestiva e grosseira da 

rescisão; i - indenização por abalo de crédito, decorrente da notícia da rescisão 

indevida; j - custas e honorários advocatícios, à base de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa” (fl s. 9/10).

A Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. 

apresentou contestação às fl s. 54/91 e reconvenção às fl s. 257/260.

Os pedidos da reconvenção foram julgados improcedentes e da ação 

ordinária foram julgados parcialmente procedentes para decretar a resolução do 

vínculo comercial entre as partes com efi cácia ex nunc, em razão da culpa da ré, 

motivo pelo qual foi condenada ao pagamento do valor total de R$ 9.876.775,60 

(nove milhões, oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais, 

e sessenta centavos), corrigido a partir da data da realização da perícia, até o 

momento da quitação do débito, sobre o qual deverá incidir o percentual de 

20% (vinte por cento) referente aos honorários advocatícios e, ainda, os juros 

legais contados a partir de 12 de agosto de 1999, época da ocorrência do evento 

danoso (Súmula n. 54 do STJ).

As parcelas referentes à condenação foram assim discriminadas na sentença 

(fl s. 1.035/1.039):

(...)

1) Reaquisição do estoque. Consoante informado pela perícia em resposta ao 

quesito n. 22 da parte ré, não existem peças no estoque devidamente embaladas 

em suas caixas originais. Nos termos do que estabelece a Lei 6.729/1979, a 

indenização é obrigatória tão somente em relação a componentes novos, em sua 

embalagem original (art. 23). Na hipótese de rescisão do contrato exige-se apenas 

que os componentes sejam novos, o que, entretanto, é de presumir-se que não o 

sejam porque de outro modo estariam conservados nas respectivas embalagens. 

Gera-se assim uma presunção juris tantum em favor da ré que não consegue ser 

desfeita pela autora.

2) Compra dos equipamentos, máquinas, ferramentas e instalações destinadas 

à concessão. De igual forma demonstra a perícia realizada que “Não existem mais 

maquinários no local” de modo que resta prejudicada a indenização prevista no 

art. 24, Inciso II da Lei n. 6.729/1979.

3) Deixo de condenar a Ré à aquisição do prédio, imóvel destinado ao negócio, 

em face de vedação expressa consignada no art. 24 inciso II cumulado com art. 23, 

II do diploma legal de regência.

4) Defi ro, entretanto, o pagamento da indenização prevista no art. 24, inciso III 

da Lei 6.729/1979 no montante de R$ 543.388,16 (quinhentos e quarenta e três 
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mil trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) - fl s. 500, item 7. Nessa 

linha entendo que a indenização citada refere-se tão somente às perdas e danos 

decorrentes da rescisão do contrato de concessão, ou seja, da imposição unilateral 

da concedente no sentido de encerrar a atividade comercial da concessionária. 

Daí porque tal parcela não se confunde nem contempla todo o dano efetivo 

emergente da conduta anterior à rescisão contratual consubstanciado nos 

valores que a autora teria auferido caso não houvesse a limitação tratada nos 

presentes autos. De igual modo, também não equivalem aos valores que, a 

autora, razoavelmente poderia obter caso continuasse na sua atividade habitual.

5) Concedo ainda à demandante, indenização de fundo de comércio apurado 

no quesito n. 15 da perícia realizada (fl. 494) no montante de R$ 385.542,60 

(trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta 

centavos), o qual também é integrado no valor da concessão, segundo a sua 

potencialidade estimado em R$ 2.054.060,00 (dois milhões cinquenta e quatro 

mil e sessenta reais), totalizando 2.439.602,60 (dois milhões quatrocentos e trinta 

e nove mil seiscentos e dois reais e sessenta centavos).

6) Procede o pedido de indenizações de pessoal no valor de R$ 51.804,27 

(cinquenta e um mil oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos), referente 

às rescisões dos contratos trabalhistas suportados pela Autora nos termos 

explicitados pelo perito às fl s. 494/495.

7) No que tange a perdas e danos incluindo lucros cessantes e dano emergente 

- acolho a planilha efetuada na perícia às fl s. 499 para condenar a ré ao pagamento 

de R$ 2.674.954,10 (dois milhões seiscentos e setenta e quatro mil novencentos e 

cinquenta e quatro reais e dez centavos) em face dos prejuízos decorrentes da 

quebra de equilíbrio econômico-fi nanceiro pela não disponibilização de recursos 

provenientes do fundo Apolo nos anos de 1994 a 1999, e de novas cotas de 

consórcio no período de 1994 a 1999 para o faturamento de veículos, bem como 

pelas perdas decorrentes das comissões sobre vendas de consórcios que a autora 

poderia ter auferido no mesmo período. Condeno a ré também ao pagamento de 

indenização por lucros cessantes no montante de R$ 3.892.541,40 (três milhões 

oitocentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta 

centavos) conforme calculada no item 2 da resposta ao quesito n° 20 formulado 

pela autora ao perito judicial (fl . 500).

8) Quanto à indenização por abalo de crédito constatou a perícia que em razão 

do rompimento abrupto da relação contratual fi caram os sócios da autora em 

sérias difi culdades em honrar os compromissos desta, lançando mão da venda de 

bens particulares, em caráter emergencial.

É presumível e a perícia o revela que essa venda emergencial resulta em 

obtenção de preços abaixo do mercado, em razão da própria precipitação 

ocorrida. (...)

Assim, é de deferir-se à empresa autora o crédito correspondente ao 

diferencial entre o valor dos imóveis e o valor pelos quais foram vendidos, para 
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assim imunizá-la ante as possíveis pretensões dos sócios que se desfi zeram do seu 

patrimônio pessoal, no valor de R$ 274.485,29 (duzentos e setenta e quatro reais, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

9) Danos morais - Quanto aos danos morais, deixo de deferi-los, para o que 

poderia arrimar-me em parte da doutrina acreditada, a exemplo de Wilson Melo 

da Silva, segundo o qual: (...)

No particular, todavia, o pedido é manifestamente genérico, referindo-se 

“à divulgação intempestiva e grosseira da rescisão” (fl s. 09). Não se diz em que 

circunstâncias esse noticiamento se procedeu, de forma a aferir-se a possível 

grosseria ou o ânimo ofensivo da parte demandada, que tudo faz crer ao operar a 

rescisão não o fez visando especifi camente a pessoa da demandante, mas como 

já sustentado, muito provavelmente, como forma de dar curso a uma política de 

redução das suas concessionárias. (...)

10) honorários advocatícios e custas processuais - por fi m condeno a Ré ao 

pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios à base 

de 20% sobre o valor total corrigido da condenação.

Opostos embargos de declaração pela Volkswagen do Brasil Indústria 

de Veículos Automotores Ltda., foram parcialmente acolhidos “para explicitar 

que a improcedência do pedido reconvencional decorre do reconhecimento da 

responsabilidade exclusiva da ré, na ruptura contratual, isenta a autora de cota 

de participação no desfecho do vínculo” (fl s. 1.068/1.070).

Sobreveio apelação da parte ré, tendo o Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia negado provimento ao recurso mantendo todos termos da sentença.

Foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, rejeitados por 

meio do acórdão de fl s. 1.277/1.282.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 21, 

caput, 219, 267, IV, 292, § 1º, I, 295, parágrafo único, III e IV, e 535, II, do 

Código de Processo Civil de 1973; 22, III e 24, III, da Lei n. 6.729/1979; 402 e 

405 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial.

Sustenta a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que são 

incompatíveis as pretensões de manutenção do contrato e de indenização pelo 

seu desfazimento.

Argumenta que o acórdão proferido pela Corte de origem violou o art. 

535 do CPC/1973, pois deixou de analisar a questão trazida nos embargos 

de declaração relativa à ausência de “responsabilidade pela defi nição das cotas 

de veículos para o atendimento do consórcio comercializado pela recorrida, 
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lembrando que, além de não ser a pessoa jurídica incumbida de decidir o 

assunto - mas, sim, o Consórcio Nacional Volkswagen Ltda - o número de 

veículos obedecia rigorosos parâmetros oriundos do Banco Central, nos exatos 

termos da Circular BACEN 2.195/92, fundamentada no artigo 33 da Lei 

8.171/1991” (fl . 1.309).

Afi rma que a resilição do contrato não pode ser imputada à recorrente, 

uma vez que fi caram comprovadas nos autos as irregularidades praticadas pela 

concessionária, e o descumprimento das obrigações contratuais.

Alega, ademais, que é incabível a cumulação de indenização prevista na Lei 

n. 6.729/1979 juntamente com outras indenizações previstas no Código Civil.

Assevera, por fi m, que os juros de mora incidem a partir da citação, em 

caso de responsabilidade contratual, e que deve ser reconhecida a sucumbência 

recíproca, tendo em vista que a concessionária obteve vitória em relação a cinco 

pedidos, todavia, não obteve êxito no tocante a quatro pedidos constantes da 

inicial.

As contrarrazões foram apresentadas às fl s. 1.373/1.385.

O recurso especial não foi admitido na origem, seguindo-se da interposição 

de agravo em recurso especial, ao qual foi dado parcial provimento, por meio 

da decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo (fl s. 1.455/1.462), a fi m de 

determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação e reconhecer a 

ocorrência de sucumbência recíproca.

A concedente, ora recorrente, interpôs agravo interno, provido pela Quarta 

Turma, por maioria, para converter o agravo em recurso especial.

Ao julgar o recurso especial, o Relator, Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região) afastou a violação do art. 535 

do CPC/1973, pois o Tribunal de origem decidiu integralmente a controvérsia, 

adotando fundamentação sufi ciente, bem como afastou a alegação de inépcia da 

inicial.

Quanto às questões acerca da responsabilidade pela resolução do contrato 

e da inviabilização da subsistência da empresa autora, o Relator entendeu 

aplicável o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

Relativamente à cumulação das indenizações, destacou que a Quarta 

Turma desta Corte já decidiu que a Lei n. 6.729/1979 não exclui a reparação de 

danos que venham a ser cabalmente comprovados por culpa da concedente, com 
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suporte jurídico nas disposições do direito comum no tocante à responsabilidade 

civil, não se restringindo às verbas previstas nos arts. 24 e 25 da mencionada lei.

Sustentou que, na hipótese dos autos, foram identifi cados pelas instâncias 

ordinárias danos não abrangidos pela Lei n. 6.729/1979, tendo em vista que o 

descumprimento de liminar tem consequências jurídicas referentes a penalidades 

processuais.

Foi dado parcial provimento ao recurso especial, todavia, apenas para 

reformar o acórdão recorrido com relação ao termo inicial dos juros de mora, 

a fi m de que incidam a partir da data da citação, e não, do evento danoso, por 

se tratando de responsabilidade contratual, e para reconhecer a sucumbência 

recíproca.

Pedi vista dos autos.

Primeiramente, em relação à suposta ofensa ao art. 535 do CPC/1973, 

verifi co que inexiste omissão ou ausência de fundamentação na apreciação das 

questões suscitadas.

Além disso, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos 

das partes, a fi m de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca 

dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se 

objetivamente fi xado nas razões do acórdão recorrido.

Por outro lado, registro que não há que se falar em inépcia da inicial por 

incompatibilidade de pedidos, na medida em que o pedido de manutenção 

do contrato, até a satisfação plena das indenizações pleiteadas, refl ete mera 

reiteração do objeto da ação cautelar preparatória ajuizada pela concessionária, 

não confl itando, portanto, com o pedido de indenização pelo desfazimento do 

contrato.

Observo, ademais, que a Corte de origem, com base nos elementos 

informativos do processo, destacou a responsabilidade da recorrente pela 

resolução do contrato, de modo que, quanto ao ponto, a revisão do julgado é 

obstada pela Súmula n. 7 do STJ, diante da necessidade de reexame do conjunto 

fático dos autos.

Penso, todavia, com a devida vênia do eminente Relator, que não prospera o 

arbitramento de forma cumulada da indenização prevista na Lei n. 6.729/1979, 

com a reparação prevista no Código Civil, para cobrir os mesmos danos já 

contemplados pela indenização, preestabelecida precisamente para tal fi m, na 

lei especial, a saber, os danos emergentes e lucros cessantes inerentes ao fi nal da 

concessão, por motivo imputável ao concedente.
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Quanto ao tema, assim discorreu a Corte de origem (fl s. 1.254/1.256):

(...)

Passando-se ao tema do arbitramento das indenizações, tem-se como plausível 

acatamento, pelo julgado, dos valores apurados no bojo da perícia técnica.

Cabível a indenização por perdas e danos decorrentes da rescisão unilateral 

do contrato, na forma estabelecida pela Lei 6.729/1979, conforme admitido pela 

própria acionada. Bem justifi cados os cálculos, que alcançaram o montante de 

R$ 543.388,16 (quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e 

dezesseis centavos).

Por outro lado, bem situou a sentença que não se aplica à hipótese tão 

somente a parcela restritiva determinada pela norma do art. 24, da Lei 6.729/1979, 

visto que o descumprimento da liminar pela apelante desfigurou a relação 

contratual, afetando o equilíbrio econômico do contrato, gerando prejuízos 

outros, devidamente comprovados, capazes de autorizar ressarcimentos ou 

indenizações.

Também procede o pedido de indenização pelo fundo de comércio, somado 

ao valor apurado para a potencialidade da concessão, conforme bem situado no 

quesito n. 15 da perícia, no valor ali apurado de R$ 2.439.602,60 (dois milhões, 

quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e sessenta centavos).

Da mesma forma, tem-se como cabível e bem apurado o valor relativo a 

indenizações trabalhistas pagas pela apelada, em decorrência atos da apelante, 

alcançando o montante de RS 51.804,27 (cinquenta e um mil, oitocentos e quatro 

reais e vinte e sete centavos).

Corretas as indenizações constantes da planilha pericial, atinentes a lucros 

cessantes e danos emergentes, nos valores respectivos de R$ 2.674.954,10 (dois 

milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais 

e dez centavos) e R$ 3.892.541,40 (três milhões oitocentos e noventa e dois mil, 

quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), valores estes decorrentes 

da quebra do equilíbrio financeiro pela não disponibilização de recursos do 

Fundo Apolo, bem como pelas perdas decorrentes das comissões com a venda de 

veículos pela modalidade consórcio, em face da abrupta e injustifi cada redução 

das quotas pela apelante.

Ao fi nal, revela-se cabível e justa a indenização decorrente do diferencial entre 

o preço apurado e o valor real de mercado, daqueles bens pessoais que se viram 

os sócios da concessionária obrigados a se desfazer, ainda no intuito de manter 

a empresa ativa, apesar dos já apontados atos contrários por parte da apelante. 

Tal verba foi calculada em 30% sobre o valor de mercado de tais bens, realmente 

vendidos bem abaixo do preço em face da emergência fi nanceira, alcançando 

o montante de R$ 274.485,79 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
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Vale aqui ressaltar, que foram julgados improcedentes os pedidos 

indenizatórios relativos a danos morais, reaquisição de estoque, compra de 

equipamentos e maquinário, e mais o de aquisição compulsória do prédio da 

empresa.

Diante de tal quadro, outra não poderia ser a decisão de primeiro grau, senão 

aquela alvitrada pelo Magistrado Singular, julgando parcialmente procedente o 

pedido da autora e, consequentemente, improcedente a reconvenção (...)

A controvérsia consiste em verificar se as condenações impostas à 

concedente, em razão da dissolução do contrato de concessão mercantil de 

veículos automotores, por sua culpa, podem incluir parcelas não defi nidas na 

Lei n. 6.729/1979 (Lei Ferrari), que dispõe sobre a concessão comercial entre 

produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, invocando-

se, para tanto, as disposições do direito comum.

Com efeito, registro que a concessão comercial celebrada entre produtores 

e distribuidores de veículos automotores é disciplinada pela Lei n. 6.729/1979 

e, no que não a contraria, pelas convenções e por disposições contratuais, nos 

termos do art. 1º:

Art. 1º A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á 

através de concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por 

esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições 

contratuais.

A referida lei trata do prazo da concessão comercial, das formas de 

resolução contratual, bem como regula as formas de indenizações devidas pelo 

concedente ao concessionário, seja pela ausência de prorrogação do contrato ou 

pela rescisão do contrato de prazo indeterminado ocasionada pelo concedente, 

conforme os arts. 21, 22, 23 e 24, que assim dispõem:

Art. 21. A concessão comercial entre produtor e distribuidor de veículos 

automotores será de prazo indeterminando e somente cessará nos termos desta 

Lei.

Parágrafo único. O contrato poderá ser inicialmente ajustado por prazo 

determinado, não inferior a cinco anos, e se tornará automaticamente de 

prazo indeterminado se nenhuma das partes manifestar à outra a intenção de 

não prorrogá-lo, antes de cento e oitenta dias do seu termo fi nal e mediante 

notifi cação por escrito devidamente comprovada.

Art. 22. Dar-se-á a resolução do contrato:

I - por acordo das partes ou força maior;
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Il - pela expiração do prazo determinado, estabelecido no início da concessão, 

salvo se prorrogado nos termos do artigo 21, parágrafo único;

III - por iniciativa da parte inocente, em virtude de infração a dispositivo desta 

Lei, das convenções ou do próprio contrato, considerada infração também a 

cessação das atividades do contraente.

§ 1º A resolução prevista neste artigo, inciso III, deverá ser precedida da 

aplicação de penalidades gradativas.

§ 2º Em qualquer caso de resolução contratual, as partes disporão do prazo 

necessário à extinção das suas relações e das operações do concessionário, nunca 

inferior a cento e vinte dias, contados da data da resolução.

Art. 23. O concedente que não prorrogar o contrato ajustado nos termos do 

art. 21, parágrafo único, fi cará obrigado perante o concessionário a:

I - readquirir-lhe o estoque de veículos automotores e componentes novos, 

estes em sua embalagem original, pelo preço de venda à rede de distribuição, 

vigente na data de reaquisição:

II - comprar-lhe os equipamentos, máquinas, ferramental e instalações 

à concessão, pelo preço de mercado correspondente ao estado em que se 

encontrarem e cuja aquisição o concedente determinara ou dela tivera ciência 

por escrito sem lhe fazer oposição imediata e documentada, excluídos desta 

obrigação os imóveis do concessionário.

Parágrafo único. Cabendo ao concessionário a iniciativa de não prorrogar o 

contrato, fi cará desobrigado de qualquer indenização ao concedente.

Art. 24. Se  o concedente der causa à rescisão do contrato de prazo 

indeterminado, deverá reparar o concessionário:

I - readquirindo-lhe o estoque de veículos automotores, implementos e 

componentes novos, pelo preço de venda ao consumidor, vigente na data da 

rescisão contratual;

II - efetuando-lhe a compra prevista no art. 23, inciso II;

III - pagando-lhe perdas e danos, à razão de quatro por cento do faturamento 

projetado para um período correspondente à soma de uma parte fi xa de dezoito 

meses e uma variável de três meses por quinqüênio de vigência da concessão, 

devendo a projeção tomar por base o valor corrigido monetariamente do 

faturamento de bens e serviços concernentes a concessão, que o concessionário 

tiver realizado nos dois anos anteriores à rescisão;

IV - satisfazendo-lhe outras reparações que forem eventualmente ajustadas 

entre o produtor e sua rede de distribuição.

Vê-se que a Lei Ferrari confere proteção ao concessionário ao regular as 

hipóteses de resolução do contrato de concessão, por prazo indeterminado, e 
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disciplina as consequências que decorreriam da rescisão, explicitando a forma de 

cálculo das reparações, quando o concedente der causa à rescisão.

Nesse caso, havendo reparação prevista na lei especial, como na presente 

situação, independentemente de ter havido ou não o dano, ou que tenha sido 

em maior ou menor extensão do que estabelece a disciplina legal, a indenização 

pela rescisão será calculada conforme nela determinado. Em outras palavras, 

nada aproveitará ao concedente demonstrar não ter o concessionário suportado 

prejuízos que ele poderia ter conforme disciplinado no inciso III do art. 24. De 

qualquer sorte, o produtor deverá efetuar o pagamento em valor a ser calculado 

nos termos da lei.

A corroborar a proteção que a Lei n. 6.729/1979 confere ao concessionário, 

convém destacar que apenas o concedente será obrigado a indenizar, em 

decorrência da não prorrogação do contrato. O concessionário, por sua vez, que 

tiver a iniciativa de não prorrogar o contrato, fi cará desobrigado de indenizar o 

concedente, nos termos do parágrafo único do art. 23.

Verifi co, pois, que não é lícito diminuir o valor a ser pago ao concessionário, 

sendo que, por outro lado, deve ser impedido também que se altere para maior 

a importância da indenização, acrescentando valores não previstos na lei 

específi ca, para recompor o mesmo dano, a saber, o prejuízo decorrente do 

término da concessão, por ato imputável ao concedente. A reparação deve ser 

sempre calculada como estabelecida na lei especial, no caso a Lei n. 6.729/1979, 

que regula inteiramente a matéria, de modo especial à regra geral do Código 

Civil, segundo o qual “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e 

danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar” (CC/1916, art. 1.059 e CC/2002, art. 402).

As consequências da rescisão contratual em relação de concessão comercial 

de veículos automotores são, portanto, disciplinadas em lei especial, a qual 

constitui exceção à regra dos arts. 1.059 do Código de 1916 e 402 do Código 

vigente.

É importante mencionar que a lei especial (Lei 6.729/1979) estabelece a 

possibilidade de ajuste de outras reparações, mediante acordo entre o produtor 

e sua rede de distribuição (art. 24, IV). Não havendo ajuste entre as partes nesse 

sentido, a indenização será a que resultar da aplicação da lei específi ca.

Nesse sentido, transcrevo as palavras de João Leitão de Abreu, ao comentar 

o art. 24 acima transcrito:
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3. Quer pelo seu teor verbal, quer pelo seu objetivo, esse preceito legal, no 

determinar as reparações a que esta sujeito o concedente, não deixa dúvida de que 

tais reparações não podem ir além das que, nesse preceito legislativo, se acham 

precisa e claramente defi nidas.

O cuidado com que esses encargos indenizatórios são discriminados vai ao ponto 

de excluir, expressamente, verbas não imputáveis no conjunto indenizatório. Exprime 

esse cuidado restritivo a regra (art. 23, II), onde se decreta não se compreender 

na obrigação reparatória imposta ao concedente a compra dos imóveis do 

concessionário. Igualmente estrita é a lei, nesse ponto, quando, no n. IV, somente 

admite, em princípio, se dilate o círculo das reparações, previstas nos itens anteriores, 

se tais reparações forem eventualmente ajustadas entre o produtor e sua rede de 

distribuição.

Assim no sentido vulgar como na acepção técnico-jurídica, ajustar 

é convencionar, é contratar. Donde constituir o ajustado aquilo que é 

convencionado ou contratado. “Ajustado - defi ne De Plácido e Silva - é termo 

comum, na linguagem jurídica, para designar tudo o que se combinou ou que 

se contratou. O contrato está ajustado quando as partes advindas se acertaram 

em todas as condições a serem estabelecidas no instrumento que vai objetivá-

lo. Desse modo, o termo ajustado evidencia sempre que as partes contratantes, 

dando seu consentimento para a formação do contrato, da convenção ou para 

a realização do negócio, se acertaram em relação ao preço da coisa escolhida, 

se na venda, ou nas demais condições contratuais, a fi m de que se considere 

concluído o contrato ou a convenção, que, se vai tornar efetivo o negócio jurídico. 

O ajustado é indicativo, assim, de que as vontades dos contratantes perfeitamente 

se identifi caram para a composição das obrigações resultantes da convenção, do 

acordo ou do contrato estabelecido, segundo os próprios termos em que se 

fi zeram (Vocabulário Jurídico, 9ª ed., v. I/125).

(...)

5. No âmbito dos fins que inspiraram a edição da Lei 6.729 encontra-se o de 

proteger os distribuidores ou concessionários da revenda de veículos automotores 

nas suas relações com os produtores ou concedentes.

Quando, pois, esse diploma legal se ocupou com a indenização devida, nessa 

hipótese, ao concessionário ou ao distribuidor, o legislador não podia deixar de 

se manter atento aos objetivos sociais cuja realização pretendia proteger. Não é 

crível, assim, que, ao arrolar as reparações que reputou devidas ao distribuidor, haja 

incorrido em impropriedade de linguagem ou em omissão.

A interpretação que se impõe, diante disso, e a de que se houve com a maior 

circunspecção no resguardar, escrupulosamente, os interesses dos integrantes dessa 

categoria econômica.

O n. IV do art. 24 não desmente - antes, confi rma - essa inteligência. Nele - 

nesse item - se possibilita, na verdade, o alargamento da proteção alcançável 
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pelo concessionário. Porém, condiciona esse plus indenizatório à conclusão de 

ajuste prévio acerca de reparações adicionais que acobertem o distribuidor dos 

riscos nele expressamente previstos. (...) (Revista dos Tribunais: RT, v. 77, n. 632, 

jun. 1988)

No caso dos autos, observo que as instâncias ordinárias não noticiam 

que tenha havido ajuste, convenção ou acordo entre as partes estabelecendo 

reparações fora dos casos expressamente defi nidos na lei especial.

Diante da especialidade e particularidade da Lei n. 6.729/1979, a 

jurisprudência do STJ fi rmou o entendimento de que é incabível a aplicação, por 

analogia, das disposições contidas na Lei Ferrari a outras relações de contratos 

de distribuição. A propósito, confi ram-se:

Recurso especial. Direito Civil. Ação indenizatória. Contrato de distribuição 

de bebidas. Resilição unilateral. Denúncia motivada. Justa causa. Validade 

de cláusulas contratuais. Ato ilícito. Inexistência. Dever de indenizar. Não 

confi guração. Lei n. 6.729/1973 (Lei Ferrari). Inaplicabilidade.

1. Ação indenizatória promovida por empresa distribuidora em desfavor 

da fabricante de bebidas objetivando reparação por danos materiais e morais 

supostamente suportados em virtude da ruptura unilateral do contrato de 

distribuição que mantinha com a recorrente (ou integrantes do mesmo grupo 

empresarial), de modo formal, desde junho de 1986.

2. Acórdão recorrido que, apesar de reconhecer que a rescisão foi feita nos 

exatos termos do contrato, de forma motivada e com antecedência de 60 

(sessenta dias), concluiu pela procedência parcial do pleito autoral indenizatório, 

condenando a fabricante a reparar a distribuidora por parte de seu fundo de 

comércio, correspondente à captação de clientela.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é impossível aplicar, por 

analogia, as disposições contidas na Lei n. 6.729/1979 à hipótese de contrato de 

distribuição de bebidas, haja vista o grau de particularidade da referida norma, que, 

como consabido, estipula exclusiva e minuciosamente as obrigações do cedente e das 

concessionárias de veículos automotores de via terrestre, além de restringir de forma 

bastante grave a liberdade das partes contratantes em casos tais.

4. A resilição unilateral de contrato de distribuição de bebidas e/ou alimentos, 

após expirado o termo final da avença, quando fundada em justa causa 

(inadimplemento contratual reiterado), não constitui ato ilícito gerador do dever 

de indenizar. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.320.870/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 

de 30.6.2017)



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 631-882, Julho/Setembro 2018 853

Recurso especial. Processual Civil. Civil e Empresarial. Omissão. Inexistência. 

Contrato de distribuição de produtos alimentícios. Aplicação da Lei 6.729/1979. 

(Lei Ferrari). Impossibilidade. Incidência do Código Civil de 1916 e do Código 

Comercial. Alteração da sentença em sede de embargos de declaração. Ausência 

de intimação da parte contrária para se manifestar. Nulidade reconhecida. 

Recurso parcialmente provido.

1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, do Código de Processo Civil, pois 

a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente e de forma coerente, as matérias 

que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de 

omissão, contradição ou obscuridade.

2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a Lei 6.729/1979 (Lei Ferrari) 

não se aplica a hipóteses diversas da distribuição de veículos automotores.

3. Nas excepcionais hipóteses em que se admite a atribuição de efeitos 

infringentes aos aclaratórios, é indispensável a oitiva do embargado, sob pena de 

malferimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 680.329/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 29.4.2014) 

(grifos nossos)

Além disso, registro que a Quarta Turma desta Corte, ao analisar recurso 

especial em que se discutia sobre a base de cálculo das perdas e danos previstas 

no art. 24, III, da Lei n. 6729/1979, entendeu que os lucros cessantes são fi xados 

de forma tarifada, no caso de rescisão de contrato de concessão, e regem-se pela 

Lei n. 6.729/1979. Confi ra-se a ementa do julgado:

Concessão comercial. Distribuidores de veículos automotores. Rescisão de 

contrato. Lucros cessantes. Art. 24, III, da Lei n. 6.729, de 28.11.1979.

- Ao estabelecer a base de cálculo das perdas e danos pela média de 

faturamento de dois anos da empresa concessionária, a decisão recorrida não 

contrariou o disposto no art. 24, inc. III, da Lei n. 6.729, de 28.11.1979.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 104.180/RJ, Rel. Ministro Bueno de Souza, Rel. p/ Acórdão Ministro Barros 

Monteiro, Quarta Turma, DJ de 6.11.2000, p. 206)

Transcrevo trechos do voto do Ministro Bueno de Souza referente ao 

precedente acima citado:

8. Já no que toca à interpretação conferida ao art. 24, III da Lei 6.729, de 

1979, tenho para mim que longe de ser contrária, foi ela, afi nal, corretamente 

interpretada e aplicada à espécie, como a signifi car que, a partir do faturamento 
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relativo aos anos de 1980 e 1981 é que se obterá o valor médio relativo a uma 

parte fi xa de dezoito meses e uma variável de três meses por qüinqüênio da 

concessão devendo a projeção tomar por base o valor corrigido monetariamente 

do faturamento dos bens e serviços concernentes a concessão; surgindo daí o 

valor relativo a fi xação dos lucros cessantes.

Por acréscimo, atenho-me às lúcidas ponderações do acórdão dos embargos 

infringentes, relatados pelos ilustre Desembargador Lindberg Montenegro (fl s. 

1.405), verbis:

Admite-se que no âmago da indenização outorgada ao concessionário, 

o legislador tenha considerado a necessidade deste adaptar o seu comércio 

a outra especifi cidade, ou até para possibilitar a aquisição de uma “nova 

bandeirada”, como se diz na prática comercial. Isto contudo não signifi ca 

que o cálculo dessa indenização possa extrapolar os termos da projeção e 

dos coefi cientes indicados no aludido art. 24 da Lei n. 6729/1979.

Advirta-se nesse passo, que na hipótese debatida nestes autos não vige 

o princípio da reparação ampla estabelecido no art. 1.059 do Código Civil, 

vale dizer, o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente 

deixou de lucrar, por efeito da inadimplência do devedor. Como já 

assinalado a fi xação dos lucros cessantes, no caso de rescisão de contrato 

de concessão, rege-se pela Lei 6.729/1979. As perdas e danos são fi xadas 

de forma tarifária, não sendo lícito ao Juiz afastar-se dos parâmetros legais.

Eis porque meu voto não conhece do recurso especial, por quaisquer dos 

fundamentos pelos quais foi interposto (Constituição da República, art. 105, III, 

“a” e “c”).

Sendo assim, estando o contrato de concessão comercial integrado ao 

sistema jurídico defi nido na Lei n. 6.729/1979, as indenizações devidas em 

função da ruptura unilateral do contrato por culpa da concedente, ora recorrente, 

terão de ser, portanto, defi nidas dentro do âmbito da lei específi ca, o que afasta 

as normas do direito comum para indenizar os prejuízos que têm por causa o 

fi m da relação contratual.

As consequências decorrentes da denúncia unilateral do contrato de 

concessão somente podem ser aquelas expressamente tarifadas pela Lei n. 

6.729/1979. Apenas situações anômalas e excepcionais não abrangidas e/ou 

reguladas pela Lei Ferrari, as quais não constituam consequências inerentes, 

diretas e necessárias do rompimento unilateral do contrato de concessão, 

poderiam ensejar a indenização do direito comum, sob pena de bis in idem.

Anoto que as perdas e danos indenizáveis em razão de culpa unilateral 

englobam todos os danos causados pelo ato de rescisão, inclusive os lucros 
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cessantes decorrentes da expectativa gerada pela equação econômica do contrato 

rompido unilateralmente, que serão cobertos pelas verbas tarifadas fi xadas na 

lei sobre dados de faturamento pretérito, salvo se previstas outras reparações em 

instrumento celebrado entre as partes.

Nesse sentido, a doutrina de Humberto Th eodoro Júnior:

Não há dúvida de que estando o contrato de concessão comercial integrado ao 

microssistema implantado pela Lei n. 6.729/1979, as reparações devidas em função 

do rompimento unilateral do ajuste por iniciativa injusta do concedente terão de 

ser defi nidas dentro do regime legal próprio e específi co. A lei especial, reguladora 

de maneira ampla e exauriente da matéria de que se ocupa, afasta, em princípio, as 

previsões diferentes do direito comum.

Temos, pois, como acertada a afi rmativa de que “a Lei 6.729, de 28.11.1979, 

especifi cando, em caráter especial e exaustivo, as perdas e danos devidas pelo 

concedente em razão do inadimplemento, por parte deste, do contrato de 

concessão mercantil, por prazo indeterminado, é excludente das perdas e danos 

previstos nos arts. 1.056 e 1.059 do CC” (dispositivos correspondentes aos arts. 

389 e 402 do CC atual).

Outras reparações podem, eventualmente, ser incluídas no regime da Lei n. 

6.729/1979, se previstas em contrato fi rmado “entre o produtor e sua rede de 

distribuição” (art. 24, IV).

Inexistindo, porém, tal ajuste, os ressarcimentos e as perdas e danos 

indenizáveis são apenas aquelas enumeradas no art. 24, incs. I a III, da lex specialis.

Pouco importa que, in concreto, os prejuízos do concessionário tenham sido 

maiores do que o ressarcimento autorizado pela lei especial. Também podem ter 

sido menores. Em qualquer caso o que prevalece é a tarifação legal. Sempre que, por 

motivo particular ponderado pelo legislador, se estabelece uma tarifação obrigatória 

para a infração legal ou contratual, o montante efetivo do prejuízo não é levado 

em conta, nem para aumentar, nem para reduzir a indenização. Tomem-se, como 

exemplos, as reparações correspondentes à cláusula penal, as que decorrem do 

rompimento do contrato de trabalho, do contrato de agência, etc.

(...)

Tendo o contrato se fi rmado e desenvolvido dentro da normalidade prevista na 

Lei n. 6.729/1979, seu prematuro rompimento por ato unilateral do concedente 

acarreta-lhe o dever de indenizar o concessionário apenas pela verba prevista e 

dimensionada pela legislação específi ca, segundo o princípio universal de que a 

lei especial afasta a lei geral, no âmbito dos fatos particular e exaurientementes 

disciplinados pelo direito singular.

Quando certa jurisprudência imputa ao concedente, em hipóteses 

excepcionais, alguma reparação de direito comum, a par daquelas da lei especial 
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de concessão comercial de revenda de veículos, o faz no pressuposto de que o ato 

danoso teria ocorrido anomalamente fora dos atos próprios da relação complexa 

detalhada pela Lei n. 6.729/1979.

Além disso, tal reparação somente é cogitada se a ruptura da concessão 

provier de ato unilateral culposo do concedente. Se a culpa do concessionário for 

a causa da resolução contratual, não haverá cabimento nem para as indenizações 

da Lei Ferrari nem para as do Código Civil.

(...)

(Revista Dialética de Direito Processual n. 44, novembro de 2006).

Dessa forma, conforme delineado acima, entendo, com a devida vênia, que 

a indenização por perdas e danos decorrentes puramente da rescisão unilateral 

do contrato, por culpa da concedente, deve observar a regra da lei especial, a 

saber, o art. 24 da Lei Ferrari, não dando ensejo a outra indenização cumulativa 

com base na regra geral do Código Civil. Somente situações excepcionais, 

decorrentes de atos outros não próprios da relação jurídica de concessão 

comercial, embora refl examente relacionados ao contrato, poderiam ensejar 

eventual indenização diversa da lei especial.

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

É incontroversa nos autos a circunstância de que o desempenho da 

atividade comercial da autora, ora recorrida, manteve-se regular durante mais 

de trinta anos, até o ano de 1998, quando ocorreu uma drástica redução do 

fornecimento de veículos e peças automotivas à concessionária pela recorrente, a 

ponto de difi cultar a continuidade da avença (fl . 1.028).

Além disso, observo que a Corte de origem, ao manter os termos da 

sentença, expressamente consignou que a rescisão do contrato se deu por culpa 

da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Sendo assim, considerando que a rescisão do contrato, de prazo 

indeterminado, se deu por culpa da recorrente, a indenização deve limitar-se ao 

previsto no art. 24 da Lei n. 6.729/1979, que assim especifi ca:

Art. 24. Se o concedente der causa à rescisão do contrato de prazo 

indeterminado, deverá reparar o concessionário:

I - readquirindo-lhe o estoque de veículos automotores, implementos e 

componentes novos, pelo preço de venda ao consumidor, vigente na data da 

rescisão contratual;

II - efetuando-lhe a compra prevista no art. 23, inciso II;
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III - pagando-lhe perdas e danos, à razão de quatro por cento do faturamento 

projetado para um período correspondente à soma de uma parte fi xa de dezoito 

meses e uma variável de três meses por quinqüênio de vigência da concessão, 

devendo a projeção tomar por base o valor corrigido monetariamente do 

faturamento de bens e serviços concernentes a concessão, que o concessionário 

tiver realizado nos dois anos anteriores à rescisão;

IV - satisfazendo-lhe outras reparações que forem eventualmente ajustadas 

entre o produtor e sua rede de distribuição.

As indenizações previstas nos incisos I e II, do art. 24, foram indeferidas, 

sem recurso, porque não comprovada a existência de estoque (arts. 23, I, e 24, I, 

da Lei n. 6.729/1979), e de equipamentos, máquinas, ferramentas e instalações 

destinadas à concessão (art. 24, II) a serem readquiridos.

Registro, por outro lado, que as instâncias ordinárias não noticiam que 

tenha havido ajuste entre o produtor e sua rede de distribuição estabelecendo 

reparações fora dos casos expressamente defi nidos na lei especial, de modo que 

também não se aplica o disposto no inciso IV do art. 24.

É cabível, portanto, a indenização prevista no art. 24, III, da Lei n. 

6.729/1979, a qual compõe todos os prejuízos decorrentes da rescisão da 

concessão por culpa do concedente.

Ressalvo que seria, em tese, possível a indenização decorrente de outro ato 

autônomo, embora conexo com o contrato de concessão, cujos efeitos lesivos 

não se confundissem com os prejuízos (danos emergentes e lucros cessantes) 

inerentes ao término unilateral da concessão.

Seria o caso, por exemplo, de dano moral puro decorrente de ofensas e 

lesão à honra objetiva da empresa concomitantes ao encerramento da concessão.

Isso porque a lei especial regula apenas o dano material que se presume 

inerente à rescisão do contrato de concessão, não cogitando de atitudes ofensivas 

ao nome da empresa.

Na hipótese em julgamento, foi deduzido pedido de dano moral, rejeitado, 

todavia, pela sentença, ante a consideração de que não foi possível aferir 

“grosseria ou o ânimo ofensivo da parte demandada, que tudo faz crer ao operar 

a rescisão não o fez visando especifi camente a pessoa da demandante, mas como 

já sustentado, muito provavelmente, como forma de dar curso a uma política de 

redução das suas concessionárias. (...)”.

Quanto aos danos materiais, fi lio-me, portanto, à corrente doutrinária de 

que a indenização estabelecida na lei especial é tarifada e compreende todos os 
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danos decorrentes da rescisão por ato do concedente. Assim, não será lícito ao 

concedente eximir-se de seu pagamento, procurando demonstrar que não houve 

prejuízo, ou que ele se deu em valor inferior. Por outro lado, ao concessionário 

não será dado postular indenização por outros itens, não especifi cados nos 

incisos do art. 24 da Lei Ferrari, embora consequências normais e diretas da 

rescisão causada pela concedente. Tais prejuízos, se o legislador não os incluiu, 

são estranhos à indenização estabelecida na lei especial, microsistema completo, 

concebido pela lei especial à vista das peculiaridades desse ramo específi co do 

mercado.

Não ignoro o acórdão dessa 4ª Turma, de relatoria do saudoso Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, invocado pelo eminente Relator, no sentido de 

que “a reparação dos danos não abrangidos pela Lei 6.729/1979, que venham 

a ser cabalmente comprovados como consequentes da resolução do contrato 

de concessão comercial, por culpa do concedente, encontra suporte jurídico 

nas disposições do direito comum no que tange à responsabilidade civil, não se 

restringindo às verbas previstas nos artigos 24 e 25 daquele diploma.” (REsp 

10.391-0, DJ 20.9.1993).

Baseou-se o voto condutor do acórdão em parecer de Miguel Reale (RT 

624/7), oferecido para subsidiar o julgamento do Recurso Extraordinário 

110.607-7, interposto pela mesma concedente em litígio com outra ex-

concessionária, visando à reforma de acórdão estadual que a havia condenado, a 

par da indenização prevista na Lei 6.729/1979, a indenizar a concessionária dos 

gastos havidos com a construção de imóvel, segundo suas especifi cações, tendo, 

em seguida, se furtado a assegurar a vigência da concessão pelo menos pelo 

prazo necessário para ressarcir-se de seu investimento.

Situação em tudo diversa do presente caso, em que a concessão vigorou por 

mais de trinta anos.

Observo, ainda, que ao admitir, no REsp 10.391-0, a cumulação da 

indenização da Lei Ferrari com outras rubricas indenizatórias, com base na 

lei civil, a 4ª Turma limitou-se a restabelecer a sentença, que havia deferido 

“a indenização pelos lucros cessantes, calculados na forma do art. 25, I da Lei 

6.729/1979, além de outras, referentes a viagens e estadias para lançamento de 

ônibus, despesas relativas ao exercício da concessão e multas diversas, além de 

despesas advocatícias, no montante apurado em cautelar de produção antecipada 

de provas.” Quanto ao pedido de lucros cessantes, com base no art. 1.059 da lei 

civil, assinalou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira “já ter sido acolhido 
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pelo acórdão na forma do art. 24, III, da Lei 6.729/1979, razão pela qual, 

no ponto, não assiste à recorrente o legítimo interesse, pressuposto geral dos 

recursos.”

O acórdão proveu o recurso especial para substituir a indenização pelos 

lucros cessantes deferida pelo acórdão com base no inciso III do art. 24 (contrato 

por prazo indeterminado) pela do art. 25, inciso I, da mesma lei (contrato por 

prazo determinado), tendo em vista os efeitos da revelia, e para acrescer, com 

base na ampla indenização da lei civil, outras rubricas indenizatórias, que 

haviam sido deferidas pela sentença. Negou, todavia, a pretendida duplicidade 

de condenação por lucros cessantes com base na Lei Ferrari (art. 24 ou 25) e 

com base no art. 1059 do Código Civil de 1916.

O bis in idem recusado no voto do Ministro Sálvio foi, todavia, concedido 

pelo acórdão ora recorrido, na medida em que condenou a recorrente aos lucros 

cessantes fi xados nos termos do art. 24, III, da Lei 6.729/1979 somados a lucros 

cessantes calculados pela perícia com base no Código Civil.

Ainda que em tese admissíveis, portanto, outras rubricas indenizatórias, 

além das estabelecidas no art. 24 da Lei 6.729/1979, tal somente será cabível se 

comprovados outros prejuízos distintos dos decorrentes do puro ato de rescisão 

da concessão, e que não se confundam com os lucros que a concessionária 

poderia razoavelmente obter com a continuidade do contrato, estes nos termos 

prefi xados pela lei especial.

Assim, indenização por “fundo de comércio” (item 5 da condenação), 

“valor da concessão, segundo a sua potencialidade” (item 5 da condenação) e 

“outros danos e lucros cessantes” (item 7 da condenação), estes com base no 

art. 1059 do Código de 1916 (correspondente ao art. 402 do Código de 2002), 

rubricas deferidas pelas instâncias de origem, não podem ser acumuladas à 

indenização estabelecida no art. 24 da Lei Ferrari (item 4 da condenação), sob 

pena de bis in idem.

Igualmente, o ressarcimento das indenizações de pessoal (item 6 da 

condenação) é despesa inerente ao término da concessão comercial e, portanto, 

ao meu sentir, não estando previsto na lei especial dentre as verbas indenizatórias 

não é dever da concedente ressarcir.

Quanto à alegada venda por preço inferior ao de mercado de bens de 

sócios (item 8 da condenação), além de falta de previsão legal, penso que sequer 

legitimidade assistiria à pessoa jurídica para os reinvindicar.
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Apenas prejuízo anômalo, não compreendido nas naturais consequências 

da extinção da relação contratual, ao meu sentir, justificaria indenização 

adicional, mesmo sob a ótica do voto do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

condutor do acórdão no REsp 10.391-0.

Fiel a essa compreensão, ausente qualquer prejuízo atípico, considero que 

a indenização devida à recorrida pela rescisão do contrato de concessão, por ato 

imputável ao concedente, deve ser quantifi cada exclusivamente com base no 

microsistema da Lei Ferrari, nos termos de seu art. 24.

A peculiaridade do presente caso - a circunstância de que a rescisão 

do contrato, segundo a análise da prova feita pelas instâncias de origem, 

foi provocada pela concedente, ao reduzir a disponibilidade de veículos à 

concessionária, abruptamente, a partir do ano de 1998, conduta que não foi 

remediada nem com a concessão da liminar na ação cautelar - não justifi ca, 

ao meu sentir, a quebra do sistema, com condenação em duplo pagamento de 

indenização a título de lucros cessantes (com base na Lei Ferrari e com base no 

Código Civil), somada a outras rubricas não previstas na lei especial.

A solução mais adequada, alinhada com o sistema da lei especial, é adotar, 

para o cálculo dos lucros cessantes fi xados no inciso III, do art. 24 da Lei 

6.729/1979, a media mensal do faturamento dos dois anos anteriores à rescisão 

como sendo os dois últimos anos de normalidade da relação contratual, ou seja, 

os anos de 1996 e 1997, quando, segundo a sentença, o fornecimento de veículos 

à concessionária era regular (e-STJ fl . 1028). 

Esse foi o critério adotado no caso julgado no REsp 104.180-RJ, relator 

Ministro Barros Monteiro, acima já mencionado. Naquele caso, a concessionária 

provara que a concedente, desde o ano de 1982, havia reduzido drasticamente o 

fornecimento de veículos. Os anos adotados como base para o cálculo dos lucros 

cessantes foram, então, 1980 e 1981.

Dessa forma, a redução da disponibilidade de veículos, causa dos danos 

apontados pela concessionária e do fi m da concessão, não ensejará diminuição 

da indenização estabelecida pela Lei Ferrari.

Em face do exposto, com a devida vênia do eminente Relator, dou parcial 

provimento ao recurso especial, a fi m de condenar a recorrente apenas ao 

pagamento da indenização prevista no inciso III do art. 24 da Lei n. 6.729/1979, 

na forma acima descrita, considerando para o cálculo da média mensal de 

faturamento os anos de 1996 e 1997, conforme cálculos a serem feitos em 

liquidação, com juros de mora a partir da citação. Diante da sucumbência 
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recíproca, as custas e os honorários advocatícios definidos nas instâncias 

ordinárias deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes, 

apurados os valores em liquidação.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.729.554-SP (2017/0306831-0)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Banco Sofi sa S/A

Advogados: Hernani Zanin Júnior - SP305323

Vitor Hugo Silva Leite - SP331999

Recorrido: RRT Industria e Comercio de Confeccoes Ltda - em 

     Recuperacao Judicial

Repr. por: Jose Martonio Alves Coelho - Administrador

Recorrido: Ana Maria Castelo Trajano

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

Interes.: Fiori Industria e Comercio de Confeccoes Ltda

Interes.: Fernando Sampaio Trajano

Interes.: Maria Teresa Sampaio Trajano

EMENTA

Recurso especial. Desconsideração da personalidade 

jurídica. CPC/2015. Procedimento para declaração. Requisitos 

para a instauração. Observância das regras de direito material. 

Desconsideração com base no art. 50 do CC/2002. Abuso da 

personalidade jurídica. Desvio de fi nalidade. Confusão patrimonial. 

Insolvência do devedor. Desnecessidade de sua comprovação.

1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua 

anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, 

dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

862

bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua inefi cácia 

para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus 

outros fi ns legítimos.

2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando 

procedimento próprio para a operacionalização do instituto de 

inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a 

recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança 

do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, 

apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 

a 137)

3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração 

não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo 

ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e 

executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, 

tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de 

revestir de segurança jurídica a questão.

4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica 

continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando 

o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. 

Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a 

natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito 

procedimental proposto pelo diploma processual.

6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo 

for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa 

jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso 

da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de fi nalidade, ou 

pela confusão patrimonial.

7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica 

não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a 

desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, 

já que imprescindível a demonstração específi ca da prática objetiva de 

desvio de fi nalidade ou de confusão patrimonial.

8. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

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

notas taquigráfi cas, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, 

Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 08 de maio de 2018 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 6.6.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Banco Sofi sa S/A interpôs agravo 

de instrumento em face de decisão proferida em incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, nos autos de execução de título extrajudicial, que 

considerou prematuro o pedido e determinou o prosseguimento da execução 

(fl . 39), “...havendo a necessidade de maior investigação para que se possa apurar a 

ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de fi nalidade 

ou confusão patrimonial”.

Nas razões do agravo de instrumento, informou que pleiteou a instauração 

do incidente com base na existência de prova inequívoca de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial, existência de 

grupo econômico e fraude, objetivando a que a sociedade empresarial RRT 

respondesse, na qualidade de sucessora empresarial da executada Fiori e seus 

sócios, Fernando e Ana Maria, que controlam ambas as sociedades (Fiori e 

RRT), pelo débito na monta de R$ 246.670,90 (duzentos e quarenta e seis mil, 

seiscentos e setenta reais e noventa centavos).

Afirmou que, havendo prova de abuso da personalidade jurídica, 

é plenamente possível, já na petição inicial, possa a credora postular a 

desconsideração, independentemente de outras diligências atinentes à busca de 

bens, conforme se depreende dos artigos do CPC/2015 que passaram a regular 

a questão.
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Ponderou que o art. 133, § 1º, do novo CPC é claro em determinar que o 

pedido de desconsideração deve observar os pressupostos previstos em lei, no 

caso, o art. 50 do Código Civil, vale dizer: abuso de direito caracterizado pela 

confusão patrimonial ou pelo desvio de fi nalidade.

Asseverou haver clara confusão patrimonial entre a executada Fiori e a 

RRT, aproveitando-se uma do fundo de comércio da outra, marca, funcionários 

e bens, o que ensejaria a desconsideração de sua personalidades jurídica, nos 

exatos termos dos artigos 50, 187 e 942, do Código Civil (fl . 9).

Em julgamento do agravo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

negou provimento ao recurso, nos termos da ementa reproduzida abaixo (fl . 

149):

Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. 

Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica. Medida excepcional. Ausência de esgotamento dos meios para localização 

de bens dos executados. Pleito de desconsideração que se mostra prematuro. Recurso 

não provido.

Foi interposto recurso especial (fl s. 159-173), com fundamento na alínea 

“a” do permissivo constitucional, sob a alegação de violação aos arts. 133 e 134 

do CPC de 2015 e ao art. 50 do CC.

Afi rma a recorrente, principalmente, que a insufi ciência de bens do devedor 

não é requisito legal para a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, tal como afi rmado pelo acórdão recorrido.

Argumenta que, em que pese ser direito potestativo da parte (diz o art. 133 

que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado), 

o § 1º do art. 133, visando coibir a instauração de incidentes infundados, 

determina que o requerente observe (cumpra) os pressupostos legais, referindo-

se, por certo, aos requisitos materiais, previstos nos arts. 28 do CDC e 50 do 

CC.

Aduz que o art. 134, também do novo diploma processual, possibilita, 

inclusive, em pedido formulado na inicial, que o credor, “valendo-se de 

elementos que evidenciem a estratagema fraudulento, já possa incluir no polo 

passivo aquele que agiu em contribuição à utilização da pessoa jurídica de modo 

abusivo, lesando-o”.

Conclui que, por ser mecanismo de celeridade, e sempre que existirem 

elementos que evidenciem a fraude ou abuso da personalidade jurídica, não se 
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pode negar a instauração do incidente, com efetivo contraditório do demandado, 

com fundamento no fato de ainda não ter o requerente esgotado tentativas de 

expropriação de bens do devedor originário, por não ser essa providência um dos 

requisitos legais (art. 50 do CC).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, conforme 

certidão de fl . 176.

Juízo negativo de admissibilidade na origem (fl s. 177-178) e, interposto 

agravo em recurso especial, deu-se provimento ao recurso, para melhor análise 

da questão (fl . 199).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A principal controvérsia 

consiste em defi nir se, para a instauração e o processamento do incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica - previsto no novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) -, é requisito a comprovação de inexistência 

de bens do devedor.

No caso em exame, proposto o incidente pela ora recorrente, o acórdão 

do Tribunal Paulista - mantendo a decisão de primeiro grau - considerou-o 

prematuro, tendo em vista a não comprovação acerca de bens da requerida e, 

portanto, impediu seu processamento, nos seguintes termos (fl s. 151-156):

A desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional, 

devendo ser esgotados todos os meios para a satisfação do crédito exequendo 

antes que se mostre pertinente a sua decretação.

Outro não foi o entendimento do MM Juízo de Primeiro Grau que bem 

fundamentou que: “... O pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

é prematuro, havendo a necessidade de maior investigação para que se possa 

apurar a ausência de bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio 

de fi nalidade ou confusão patrimonial. Assim, primeiramente, caberá à parte 

exequente postular a realização de diligências como: expedição de mandado de 

constatação na sede (para que se possa aferir se permanece em funcionamento), 

pesquisa de bens, notadamente, veículos automotores e imóveis, quebra do 

sigilo fi scal e bancário (para que se possa aferir a existência de ativo/passivo 

movimentação fi nanceira). No caso, ausentes diligências nesse sentido, indefi ro 

por ora o pedido.
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Suspende-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 

prossiga-se a execução nos autos principais...”

Efetivamente, a desconsideração da personalidade jurídica visa coibir o uso 

irregular da forma societária para fi ns contrários ao direito, com o intuito de se 

evitar que o conceito de pessoa jurídica seja empregado para defraudar credores, 

subtrair-se a uma obrigação existente, desviar a aplicação de uma lei, constituir 

ou conservar um monopólio ou proteger condutas antijurídicas.

Porém, conforme orientação jurisprudencial do Colendo superior Tribunal de 

Justiça, para a desconsideração da pessoa jurídica nos termos do artigo 50 do 

Código Civil, é necessário, além do requisito subjetivo concernente no desvio de 

fi nalidade ou confusão patrimonial, o objetivo de insufi ciência patrimonial da 

devedora.

(...)

Desta forma, em razão da ausência de esgotamento de meios para localização 

de bens, não se constata que o agravante possua interesse processual, por ora, para 

redirecionar a cobrança de dívida com base em confusão patrimonial e existência 

de grupo econômico fraudulento, sem que antes se proceda à efetiva constatação 

quanto à ausência de bens passíveis de penhora, com o objetivo de cumprir o 

pressuposto de insufi ciência patrimonial.

(...)

Portanto, com o devido respeito, o recurso não merece provimento, não 

signifi cando que posteriormente possa ser reapreciada, desde que constatada 

efetivamente a insolvência.

De modo a melhor permitir a exata compreensão da questão controvertida, 

convém transcrever os artigos do novo CPC que tratam do instituto:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será 

instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir 

no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os 

pressupostos previstos em lei.

 § 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa 

da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada 

em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao 

distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 
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personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será 

citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do 

§ 2º.

 § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais 

específi cos para desconsideração da personalidade jurídica.

 Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

 Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por 

decisão interlocutória.

 Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

 Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de 

bens, havida em fraude de execução, será inefi caz em relação ao requerente.

3. Nesse passo, como se sabe, a novidade introduzida no ordenamento pelo 

novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) não foi a desconsideração 

da personalidade jurídica, em si. A inovação apresentada pelo diploma processual 

de 2015 consistiu na previsão e regulamentação de procedimento próprio para 

a operacionalização daquele instituto de inquestionável relevância social e 

instrumental.

Com efeito, a “teoria da desconsideração da personalidade jurídica” - 

disregard doctrine -, difundida no Brasil após a década de 60, especialmente 

a partir de memorável lição do saudoso jurista Rubens Requião, inspirou 

importantes normas de direito material (art. 2º da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4º da Lei n. 

9.605/1998, art. 50 do CC/2002), cuja aplicação sempre se orientou pela 

cautela, tendo em vista a máxima da autonomia e distinção de patrimônios entre 

as pessoas física e jurídica.

Esta é a doutrina de Rubens Requião sobre a natureza jurídica da 

desconsideração:

(...) a disregard doctrine não visa anular a personalidade jurídica, mas somente 

objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa 

jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem. É o caso de 

declaração de inefi cácia especial da personalidade jurídica para determinados 

efeitos, prosseguindo, todavia, a mesma incólume para seus outros fi ns legítimos.

(Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais. 

São Paulo: RT, v. 410, dez., 1969, p. 14).
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Nessa linha, seguiu o entendimento da Casa, no sentido de que “a 

desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o 

atendimento de pressupostos específi cos relacionados com a fraude ou abuso 

de direito em prejuízo de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo 

do devido processo legal” (REsp 347.524/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 

Quarta Turma, julgado em 18/02/2003).

De fato, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se 

apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à 

fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão 

do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo 

passivo da relação, modifi cando ou ampliando a responsabilidade patrimonial.

Seguindo por essa trilha, o incidente incluído pelo novo CPC (2015) 

foi apresentado, justamente, entre as modalidades de intervenção de terceiros, 

porquanto, forçadamente, alguém estranho ao processo – sócio ou sociedade, 

conforme o caso, “será citado e passará a ser parte no processo, ao menos até 

que seja resolvido o incidente e (...) caso se decida pela desconsideração, o 

sujeito que ingressou no processo passará a ocupar a posição de demandado, em 

litisconsórcio com o demandado original” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O 

Novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 94).

Nos termos do novo regramento (art. 134), o pedido de desconsideração 

não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter 

início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, 

opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização 

empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a 

questão.

Destaco, em doutrina de renome, que, mesmo antes, apontava-se para 

a necessidade de ação judicial própria para o levantamento do véu da pessoa 

jurídica, tendo como maior fundamento preceito de índole supralegal relativo 

ao contraditório e à ampla defesa (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito 

comercial. v. 2. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 57).

Cumpre pontuar, aliás, importante previsão do Código, qual seja, a citação 

dos sócios ou da pessoa jurídica (nos casos de desconsideração inversa), para 

manifestação e eventual produção das provas que considerar necessárias, o que, 

em certa medida, prestigia o contraditório, mas também torna mais difi cultosa a 

aplicação do instituto.

Esta a lição da doutrina:



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 631-882, Julho/Setembro 2018 869

A técnica processual e a previsão de forma para determinados atos destinam-

se exclusivamente a permitir o desenvolvimento ordenado da relação jurídica 

entre juiz, autor e réu, assegurando aos respectivos sujeitos efetiva participação 

e possibilidade de infl uência nos rumos e no resultado do processo. Este fenômeno 

constitui a verdadeira substância daquilo que autorizada doutrina denomina de 

‘contraditório efetivo e equilibrado’.

(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica 

processual. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2010, p. 158)

Tal previsão legal, segundo penso, ensejará a superação da jurisprudência 

desta Corte quanto a desnecessidade de citação dos sócios, ou da pessoa jurídica, 

quando em vias de ser declarada a desconsideração (REsp 1.572.655/RJ, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/03/2018, 

DJe 26/03/2018, AgInt no AREsp 918.295/SP, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016)

É bem de ver que, a partir da previsão do art. 135 (citação do sócio ou da 

pessoa jurídica), a eventual participação no incidente acerca da desconsideração 

parece deva ser prévia, com capacidade de infl uir na própria decisão extrema, 

não se contentando o legislador com a apresentação de defesa posterior, com 

capacidade apenas de reverter a decisão.

4. Quanto à questão jurídica ora em discussão - desnecessidade ou não 

de comprovação de bens sufi cientes à execução para iniciar o incidente da 

desconsideração -, relembro, em consonância com o que já era previsto pelo art. 

50 do Código Civil, que o novo Código Processual exige, de forma expressa, a 

instauração provocada do incidente, pelas partes ou pelo Ministério Público, 

havendo quem afirme, inclusive, a extirpação absoluta da possibilidade da 

decretação de ofício, em situações como, por exemplo, a do art. 28 do CDC 

(CÂMARA, Alexandre Freitas. Op. cit, p. 95).

Com efeito, o legislador, ciente de que os pressupostos da desconsideração 

da personalidade jurídica devem ser estabelecidos por normas de direito 

material, ateve-se à disciplina do procedimento, necessário para que se possa 

verifi car se é ou não o caso de desconsiderar-se a personalidade jurídica.

Noutras palavras, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com 

a natureza da causa, devendo ser apurados nos termos da legislação própria. 

Segue-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo 

diploma processual.
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Frisa-se que tal constatação tem fundamento, ainda, na própria redação 

dos arts. 133, § 1º e 134, § 4º, do NCPC, segundo os quais, o requerimento de 

instauração do incidente deve observar e demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos legais específi cos para a desconsideração da personalidade jurídica. 

É evidente, portanto, que estes dispositivos estão se referindo às normas de 

direito substancial, as quais continuarão regulando os pressupostos exigidos em 

cada caso concreto, seja ele submetido ao Código Civil, seja ele submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor ou à Lei de Crimes Ambientais.

(FILHO, Heleno Ribeiro P. Nunes. A desconsideração de ofício da personalidade 

jurídica à luz do incidente processual trazido pelo novo código de processo civil 

brasileiro. Revista de Processo. vol. 258. ano 41. p. 103-122. São Paulo: Ed. RT, ago. 

2016).

Na linha desse raciocínio é que se pode afi rmar que, nas causas em que a 

relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, caso dos autos, a 

desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 

do Código Civil, que assim dispõe:

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.

Noutro ponto, baseando-se a causa numa relação jurídica de consumo, 

incidirão as disposições do CDC; nas de direito ambiental, a norma prevista no 

art. 4º da Lei n. 9.605/1998 e, também assim, as causas trabalhistas e tributárias, 

se orientarão pelas respectivas legislações de regência.

No caso em julgamento, como dito, é de amplo conhecimento que o Código 

Civil adota a chamada “teoria maior” da desconsideração da personalidade da 

pessoa jurídica, segundo a qual é imperiosa a demonstração objetiva de atos 

contrários à probidade e à legalidade, quais sejam o desvio de fi nalidade ou a 

confusão patrimonial, ambos caracterizadores do abuso de personalidade.

Acerca desse ponto, confi ra-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e 

Nelson Rosenvald:

Já a teoria maior objetiva [...] está centrada mais nos aspectos funcionais do 

instituto do que na intenção do sócio. Assim, o fundamento da desconsideração 

seria a disfunção da empresa, causada não somente através do elemento 

subjetivo, mas, por igual, através de circunstâncias desatreladas da vontade, 
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como a confusão patrimonial ou a desorganização societária. De qualquer sorte, 

a teoria maior exigirá, sempre, o atendimento de requisitos legais específi cos para 

efetivar a desconsideração.

(Curso de direito civil. v. 1, 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 454)

À luz da previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça assentou o 

entendimento de que a inexistência ou não localização de bens da pessoa 

jurídica não caracteriza, por si só, quaisquer dos requisitos previstos no art. 50 

do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração específi ca da prática 

objetiva de desvio de fi nalidade ou de confusão patrimonial.

Confi ram-se:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Agravo de instrumento. 1. 

Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de bens penhoráveis. 

Dissolução irregular da empresa. Fundamentos que, por si sós, são insufi cientes 

à aplicação da medida. Ilegitimidade do sócio para fi gurar como parte passiva 

na execução. Extinção do processo. Art. 485, VI, do CPC/2015. Manutenção da 

deliberação monocrática. Pretensão de aplicação da Súmula 7/STJ afastada. 2. 

Intenção de incidência da Súmula 435 do STJ. Restrição ao âmbito da execução 

fi scal. 3. Agravo interno desprovido.

1. A jurisprudência mais recente desta Casa assevera que ‘a mera demonstração de 

inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa 

sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração 

da personalidade jurídica’ (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). Decisão monocrática 

proferida em consonância com o entendimento supra, não sendo o caso de 

aplicação da Súmula 7/STJ ao apelo nobre, pois a controvérsia dos autos demanda 

apenas a revaloração jurídica dos fatos delineados no aresto impugnado.

2. A aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ limita-se aos casos relativos à 

execução fi scal.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1.006.296/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Direito Civil. Desconsideração 

da personalidade jurídica. Inviabilidade. Inteligência do art. 50 do CC/2002. 

Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 

Inexistência de comprovação do desvio de fi nalidade ou de confusão patrimonial. 

Precedentes. Agravo não provido.

(...)
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3. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, 

o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da 

desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo 

relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de 

abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do 

desvio de fi nalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso 

abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial 

(caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial 

entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de 

diversas pessoas jurídicas).

4. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de 

dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, 

não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

(...)

7. Agravo interno não provido.

(AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 05/05/2016, DJe 17/05/2016)

Recurso especial. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Desconsideração 

da personalidade jurídica. Art. 50 do CC/2002. Abuso da personalidade 

jurídica. Desvio de fi nalidade ou confusão patrimonial. Requisitos. Indícios de 

encerramento irregular da sociedade. Insufi ciência.

1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve 

decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com 

base no artigo 50 do Código Civil.

2. Cinge-se a controvérsia a defi nir se estão presentes os requisitos para a 

desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos.

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está 

subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado 

pelo desvio de fi nalidade ou pela confusão patrimonial.

4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à 

ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos 

sufi cientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.419.256/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015)

Responsabilidade civil e Direito do Consumidor. Recurso especial. Shopping 

Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. 

Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria 
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maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa 

do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 

aos consumidores. Art. 28, § 5º.

(...)

- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não 

pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente 

para o cumprimento de suas obrigações.

Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio 

de fi nalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão 

patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

(...)

- Recursos especiais não conhecidos.

(REsp 279.273/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJ 29/3/2004)

Tal panorama da jurisprudência não sofre alteração com a nova regra 

procedimental, segundo penso.

É possível afi rmar, ademais, que além de a constatação da insolvência não 

ser sufi ciente à desconsideração - para o caso do art. 50 do CC -, com mais 

razão a inexistência de bens do devedor não pode ser condição para a instauração 

do procedimento que objetiva aquela decretação.

Na verdade, pode a desconsideração da personalidade jurídica ser 

decretada ainda que não confi gurada a insolvência, desde que verifi cados o 

desvio de fi nalidade ou a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso de 

personalidade.

Nesse mesmo rumo, a doutrina de Flávio Tartuce, ao comentar o 

Enunciado n. 281 do CJF/STJ:

Primeiramente, dispõe o Enunciado n. 281 do CJF/STJ que a aplicação da 

desconsideração, descrita no art. 50 do CC, prescinde da demonstração de insolvência 

da pessoa jurídica. Em tom prático, não há necessidade de provar que a empresa está 

falida para que a desconsideração seja deferida. O enunciado está perfeitamente 

correto, pois os parâmetros previstos no art. 50 do CC são a confusão patrimonial 

e o desvio de fi nalidade. Todavia, a insolvência ou a falência podem servir de 

parâmetros de reforço para a desconsideração”.

(Manual de direito civil. volume único. 7. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 189)
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Assim, considero procedente o argumento recursal no sentido de que o 

processamento do incidente de desconsideração não poderia ter sido obstado, 

liminarmente, ao fundamento de não ter sido demonstrada pelo requerente a 

insufi ciência de bens do executado.

Ora, como visto, se a insolvência não é pressuposto para a decretação 

da desconsideração da personalidade jurídica, não pode ser considerada, por 

óbvio, pressuposto de instauração do incidente ou condição de seu regular 

processamento.

Acerca da questão, Humberto Dalla comenta:

Deve adotar-se, destarte, interpretação ampla do interesse de agir, preconizada 

doutrinariamente por conferir maior efetividade à cláusula constitucional do 

acesso à justiça (art. 5º, XXXV). Em sede de desconsideração maior, em que 

é o sócio (que atuou abusivamente através da personalidade jurídica) 

verdadeiro titular passivo do crédito, assiste ao autor o direito de optar por sua 

responsabilização, independentemente da potencial satisfatividade do crédito 

perante a pessoa jurídica.

(http://genjuridico.com.br/2016/01/19/o-incidente-de-desconsideracao-da-

personalidade-juridica-do-novo-cpc/)

Nesse mesmo sentido, é o raciocínio de Alexandre Câmara:

No ato de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, 

incumbirá ao requerente apresentar elementos mínimos de prova de que estão 

presentes os requisitos para a desconsideração (os quais, como visto, serão 

estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam fornecidos elementos 

de prova que permitam ao juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca 

da presença de tais requisitos.

(...)

Não estando presentes tais elementos, e não se podendo sequer afi rmar que 

é provável o preenchimento dos requisitos da desconsideração, deverá o juiz 

indeferir liminarmente o incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se.

Tal decisão de rejeição liminar, porém, não pode ser proferida sem que se 

observe, em relação ao requerente, e de forma plena, o princípio do contraditório, 

cuja observância é essencial para que se respeite o modelo constitucional do 

processo civil brasileiro e, por conseguinte, se assegure a legitimidade democrática 

da decisão judicial. Assim sendo, caso o juiz receba a petição de requerimento de 

desconsideração da personalidade jurídica e não consiga desde logo, formar esse 

juízo de probabilidade, deverá dar ao requerente oportunidade para manifestar-

se especifi camente sobre a possibilidade de vir o requerimento a ser liminarmente 
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indeferido para, só depois, proferir sua decisão. Isto é o decorre dos arts. 9º e 10º 

do CPC, dispositivos responsáveis por veicular a regra que exige necessária 

observância do contraditório pleno e efetivo, a qual decorre logicamente do 

princípio constitucional do contraditório.

(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016, p. 99-100)

5. Ante o exposto, tendo em vista que a demonstração da insolvência do 

executado não é pressuposto de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do Código Civil, dou 

provimento ao recurso especial para, cassando a decisão e o acórdão, determinar 

o retorno dos autos ao primeiro grau, para o regular processamento do incidente, 

conforme disposto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.731.617-SP (2017/0326842-6)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: OSAC - Organizacao Sorocabana de Assistencia e Cultura Ltda

Advogados: Ivone Leite Duarte - SP194544

Th omaz Cardoso de Almeida Dias da Rocha - SP325456

Recorrido: Labor Empresarial - Servicos Especializados Ltda

Advogados: Fábio de Paula Zacarias - SP170253

Maria Fernanda Bernardinetti - SP258229

EMENTA

Processual Civil. Recurso especial. Honorários advocatícios. 

Condenação. Ausência. Apreciação equitativa. Impossibilidade. 

Limites percentuais. Observância. Recurso provido.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 

do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da 

verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação 
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equitativa ou fora dos limites percentuais fi xados pelo § 2º do referido 

dispositivo legal.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, “[o]s limites 

e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se 

independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos 

casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos 

pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de 

valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba 

honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do 

valor atribuído à causa.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, 

Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Luis Felipe 

Salomão e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 15.5.2018

RELATÓRIO

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

interposto na forma prevista pelo art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, 

contra acórdão do TJSP assim ementado (e-STJ, fl . 380):

Apelações. Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito, cumulada 

com tutela antecipada de sustação de protesto e de restituição de valores pagos 

indevidamente e indenização por perdas e danos morais, seguida de reconvenção. 

Contrato de prestação de serviços de portaria, limpeza e jardinagem.

Recurso intempestivo. Não confi guração. Preliminar rejeitada.

Protesto indevido não verifi cado. Mero aborrecimento.
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Indenização indevida. Contrato de prestação de serviços devidamente 

cumprido, sem alteração na cobrança do valor das horas de trabalho previamente 

fixadas. Número de funcionários não previsto no contrato. Funcionários 

absorvidos pela contratada que já prestavam serviços para a contratante por 

outra empresa e continuaram no local, vinculados a empresa sucessora. Multa 

contratual não caracterizada. Recursos providos.

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados 

(e-STJ, fl s. 400/401 e 404/410).

A controvérsia origina-se de ação declaratória proposta pela recorrente, 

cujos pedidos foram julgados procedentes – bem assim acolhidos os pedidos 

formulados em sede de reconvenção – por sentença proferida em 31/8/2015, 

nos termos do seguinte dispositivo (e-STJ, fl s. 284/285)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação principal e a reconvenção, 

para: a) tornar defi nitiva a decisão que determinou a sustação do protesto e 

declarar a inexigibilidade da duplicata; Condenar a requerida, Labor Empresarial 

Serviço Especializados Ltda, ao pagamento de indenização por danos morais 

fi xados em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante a ser corrigido desde a data 

da presente decisão, e acrescido de juros legais desde a citação. Condeno, ainda, 

a autora-reconvinda, Organização Sorocabana de Assistência e Cultura Ltda - 

OSAC (FADITU), a pagar à ré-reconvinte o valor equivalente à cláusula penal 

(item 7.5 do contrato), em montante a ser aferido em liquidação de sentença, 

observados os critérios supra, corrigido monetariamente e acrescido de juros 

legais desde a citação. Nos autos da ação principal, arcará a requerida com as 

verbas de sucumbência, incluindo-se honorários advocatícios no importe de 15% 

do valor da condenação. Nos autos da reconvenção, arcará a reconvinda com a 

sucumbência, igualmente fi xados os honorários em 15% do valor da condenação. 

Saliente-se a possibilidade de compensação de créditos.

Inconformadas, ambas as partes apelaram (e-STJ, fl s. 303/310 e 314/323).

O TJSP deu provimento aos recursos “para julgar improcedente o pedido 

em ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. tutela antecipada de 

sustação de protesto e improcedente a reconvenção, condenando-se a autora reconvinda 

e o réu reconvinte ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios 

para cada parte, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios da parte contrária, 

fi xada em R$ 1.000,00 para cada qual, valor sufi ciente para remunerar o trabalho por 

eles produzido” (e-STJ, fl . 394). O julgamento deu-se na vigência do CPC/2015.

Em suas razões recursais (e-STJ, fl s. 412/419), a recorrente aponta violação 

do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Defende que a verba honorária sucumbencial 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

878

deve ser fi xada entre os percentuais mínimo e máximo estabelecidos no referido 

dispositivo, calculados sobre o valor atribuído à causa, à míngua de provimento 

condenatório. Argumenta que o parágrafo oitavo do referido dispositivo, 

invocado pela Corte local para o arbitramento da verba honorária, somente 

tem aplicação nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico. A propósito desse elemento, aduziu o seguinte (e-STJ, fl . 418):

Com a reconvenção a recorrida pretendeu a condenação da recorrente 

ao pagamento de R$68.490,24, conforme constou do V. Acórdão, quantia 

perfeitamente estimável e que não é irrisória. Desse modo, o valor da causa 

deveria ter sido utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários 

advocatícios, mesmo sem haver condenação pecuniária, uma vez que a 

reconvenção foi julgada improcedente.

Contrarrazões às fl s. 424/437 (e-STJ).

Inadmitido na origem (e-STJ, fl s. 438/439), dei provimento a agravo nos 

próprios autos para determinar sua conversão em recurso especial (e-STJ, fl . 

463).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): A questão controvertida 

do presente recurso cinge-se a examinar a força cogente dos limites mínimo 

e máximo estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015 para os honorários 

advocatícios sucumbenciais, ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do 

mesmo dispositivo legal.

Em suma, não se tratando de processos envolvendo a Fazenda Pública 

ou demandas cujo proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, 

quando o valor da causa for muito baixo, cabe defi nir se o magistrado está 

vinculado às balizas estabelecidas pelo referido dispositivo legal.

Respondo positivamente.

Como sabemos, o CPC de 2015 avançou na disciplina dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, criando regras mais claras e modificando a 

jurisprudência em pontos nos quais o entendimento consolidado não mais se 

mostrava adequado, à luz da atual dinâmica do processo civil brasileiro.
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Nesse sentido, a título de exemplo, vale destacar a vedação à compensação 

da verba honorária no caso de sucumbência recíproca (art. 85, § 14), até então 

expressamente admitida pela jurisprudência (Súm. 306/STJ) a despeito da 

inexistência de identidade entre credores e devedores (CC/2002, art. 371). A 

possibilidade do ajuizamento de ação autônoma para a defi nição e cobrança dos 

honorários advocatícios – no caso de omissão do título judicial transitado em 

julgado (art. 85, § 18) – é também uma evolução que fez superar a orientação do 

enunciado n. 453 da Súmula do STJ.

De outro lado, o código consagrou e positivou a jurisprudência fi rmada 

em questões de grande importância sobre o assunto, como o cabimento dos 

honorários na fase de cumprimento de sentença, antes defi nida por meio de 

recurso especial julgado sob o rito do então vigente art. 543-C do CPC/1973 

(REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 1º/08/2011, DJe 21/10/2011) e a natureza alimentar da verba sucumbencial 

(art. 85, § 14), que já havia sido assentada pelo STF, inclusive por meio de 

Súmula Vinculante (a de n. 47).

Relativamente aos limites dos valores dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, a nova lei processual previu as situações nas quais a verba 

sucumbencial pode ser arbitrada por apreciação equitativa, limitando-as às 

causas “em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 

quando o valor da causa for muito baixo” (art. 85, § 8º).

Lembro que, no diploma anterior, as hipóteses nas quais os honorários 

poderiam ser fi xados por equidade eram mais amplas, contemplando decisões 

das quais não resultava condenação, como no decreto de extinção do processo 

sem a resolução do mérito e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais 

(CPC/1973, art. 20, § 4º).

Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação 

equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais 

estabelecidos pelo código. Nesse sentido é a jurisprudência uníssona desta Casa. 

Cito, em abono dessa assertiva, dentre muitos, os seguintes julgados:

Agravo interno. Recurso especial. Omissão. Não ocorrência. Honorários 

advocatícios. Revisão. Inviabilidade. Apreciação equitativa. Necessidade de 

reexame fático. Súmula 7/STJ. Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. 

Limitação. Não ocorrência. Não provimento.

(...)
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3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites 

percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

(...)

(AgInt no REsp 1.497.043/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Honorários advocatícios. 

Aplicação do CPC/1973. Marco temporal. Verba honorária. Apreciação equitativa. 

Limites. Valor fi xo. Cabimento. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 7/STJ.

(...)

2. Nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, a fi xação 

dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites 

percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado 

como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor 

fi xo, segundo o critério de equidade.

(...)

(AgInt no AREsp 1.106.099/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017)

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Recurso manejado 

sob a égide do CPC/1973. Honorários advocatícios. Quantum. Equidade na 

fixação. Reexame das premissas de fato adotadas pelo Tribunal de origem. 

Impossibilidade. Súmula n. 7 do STJ. Incidente de uniformização de jurisprudência. 

Faculdade conferida ao órgão julgador. Agravo regimental não provido.

(...)

2. A fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites 

percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor 

dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, ou 

mesmo um valor fi xo, segundo o critério de equidade.

(...)

(AgRg no AREsp 631.733/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 27/06/2017, DJe 07/08/2017)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Processual Civil. Honorários 

advocatícios. Desistência. Honorários fi xados com base na equidade. Aplicação 

do § 4º do art. 20 do CPC/1973. Agravo interno não provido.

1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, nas causas em que não haja 

condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa 

pelo juiz, nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC/1973, não fi cando adstrito o juiz 

aos limites percentuais estabelecidos no § 3º, mas aos critérios neste previstos.



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 30, (251): 631-882, Julho/Setembro 2018 881

(...)

(AgInt no AREsp 1.034.919/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 23/05/2017, DJe 1º/06/2017)

Ocorre que, a par da impossibilidade de se aplicar critérios de equidade 

nas hipóteses não expressamente previstas em lei (CPC/2015, art. 140, § 

ún.), o Código de Processo Civil vigente é expresso em dispor que os limites 

percentuais previstos em seu art. 85, § 2º, aplicam-se “independentemente de qual 

seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem 

resolução de mérito” (§ 6º). Cito, a propósito:

8. § 6º. Fixação dos honorários no caso de improcedência ou extinção sem 

resolução do mérito. Mais uma boa inovação do CPC/2015, que buscou resolver 

um problema prático existente no CPC/1973. 8.1. Como já exposto, no sistema 

anterior havia fi xação de no mínimo 10% sobre o valor da condenação, no caso 

de procedência. Contudo, para o caso de improcedência ou extinção sem mérito, 

não havia critério objetivo: fi cava a critério do juiz a fi xação (§ 4º do artigo 20 do 

CPC/1973). Diante disso, muitas vezes a procedência acarretaria uma fi xação em 

valores “elevados” (10% do valor da condenação), ao passo que a improcedência 

acarretava uma fi xação em valor fi xo, ínfi ma, considerando os valores debatidos 

no processo. Poderia o juiz, se quisesse, condenar com base no valor da causa. 

Mas era uma opção. Por isso, a jurisprudência do STJ fi xou o entendimento de 

que, no caso de improcedência, condenação em valor inferior a 1% do valor da 

causa seria considerada irrisória (vide jurisprudência selecionada). Muitas vezes, 

mesmo o 1% era uma quantia pequena considerando todo o trabalho exercido 

no processo. 8.2. Nesse contexto é que vem a inovação desse § 6º: improcedente 

ou extinto sem mérito o processo, a fixação dos honorários em favor do réu 

vencedor deve ser a mesma que se verifi ca quando do autor vencedor. Como 

não há procedência, não há valor da condenação. Assim, a base de cálculo 

será, principalmente, o valor da causa atualizado (§ 2º). Trata-se de excelente 

alteração, para equiparar a fi gura do autor e do réu em relação à sucumbência. 

8.3. Contudo, a realidade prática mostra que, ao menos no início da vigência 

do Código, esse dispositivo muitas vezes não vem sendo aplicado pelos juízes, 

pelos mais diversos argumentos. Há decisões que afi rmam ser esse dispositivo 

inconstitucional, por violar o acesso à justiça, onerando em demasia o autor. 

Outras decisões aplicam o princípio da vedação do enriquecimento sem causa 

para não aplicar os honorários de acordo com o § 6º. Outros aplicam de forma 

analógica e com força na isonomia o § 8º (que permite majorar os honorários 

se a quantia for muito baixa). E há simplesmente as decisões que, sem qualquer 

fundamentação ou sequer mencionando este § 6º, fi xam conforme se fazia à 

luz do CPC/1973. 8.4. De minha parte, enquanto não revogado ou declarado 

inconstitucional o dispositivo em análise, entendo que ele deveria ser aplicado – e 
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isso é exatamente feito por diversos magistrados, que simplesmente aplicam a lei. 

8.5. Resta verifi car como a jurisprudência dos tribunais se fi xará, especialmente a 

dos tribunais superiores. 8.6. No âmbito da I Jornada de Direito Processual do CJF, 

editou-se enunciado na linha do que aqui defendido, no sentido da aplicação de 

que descabe aplicação por equidade em relação a este parágrafo (enunciado 6, 

na jurisprudência selecionada).

(GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; 

OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC 

de 2015. Parte Geral. São Paulo: Método, 2016. Págs. 328/329).

Em tais condições, com o decreto de improcedência dos pedidos 

formulados pela recorrida na reconvenção que propôs, na qual objetivava a 

condenação da recorrente no pagamento de quantia fi xa (R$ 68.490,24), faz-se 

imprescindível que a verba honorária sucumbencial fi xada em favor do advogado 

da recorrente-reconvinda observe os limites mínimo e máximo estipulados em 

dispositivo legal vigente.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar em 

parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pela 

recorrida ao patrono da recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da causa na reconvenção.

É como voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, neste caso 

acompanho Vossa Excelência, mas faço ressalva de que a situação poderá ser 

avaliada de forma diferente, tendo em vista eventuais peculiaridades de caso 

concreto que justifi quem a invocação, por analogia, da norma do § 8º, a fi m de 

evitar enriquecimento ilícito, e também a aplicação da norma do § 5º do mesmo 

artigo.

No presente caso, todavia, não há nenhuma excepcionalidade, e, além disso, 

o valor estaria mesmo na faixa mínima prevista no inciso I do § 3º.

Apenas com essas ressalvas, acompanho o voto de Vossa Excelência.




