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EMENTA

Recurso especial. Embargos de terceiro. Cessão fi duciária de 

crédito. Constituição a partir da assinatura do contrato. Registro. 

Publicidade perante terceiros. Finalidade alcançada. Recurso especial 

improvido.

1. A questão posta está em definir se o contrato de cessão 

fi duciária sobre títulos de crédito, para ser oponível a terceiros, deve, 

necessariamente, ser registrado no domicílio das partes contratantes 

(do devedor fi duciante e também do credor fi duciário), com esteio no 

art. 131 da Lei de Registros Públicos.

1.1 Na espécie, considerando-se que os subjacentes embargos de 

terceiro voltam-se contra a penhora — realizada em 8/4/2009, que 

recaiu sobre valor, objeto de título de crédito (Certifi cado de Depósito 

Bancário), cedido fi duciariamente ao banco embargante por meio de 

contrato registrado, primeiro, no domicílio do devedor fi duciante em 

2/12/2008 e, após, no domicílio do credor fi duciário em 9/12/2008 

—, dúvidas não restam de que a exigência contida no art. 131 da Lei 

de Registros Públicos, caso se entenda aplicável à hipótese dos autos, 

estaria devidamente cumprida, o que ensejaria, por si, a procedência 

dos embargos de terceiro.
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2. A propriedade fi duciária encontra-se devidamente constituída 

a partir de sua contratação, afi gurando-se absolutamente válida e 

efi caz entre as partes. Essa garantia, “para valer contra terceiros”, ou 

seja, para ser oponível contra terceiros, deve ser registrada. A esse 

propósito, não se antevê, na lei especial que rege o contrato de cessão 

fi duciária de títulos de crédito, ao menos expressamente, nenhuma 

exigência de que o registro, para atingir a sua fi nalidade publicista, seja 

efetuado no domicílio de ambos os contratantes, tal como dispõe o art. 

131 da Lei de Registros Públicos.

3. A aplicação subsidiária da Lei de Registros Públicos, 

especifi camente do art. 131, ao contrato de cessão fi duciária de títulos 

de crédito, caso admitida, não pode se revestir de mera formalidade, 

devendo-se reconhecer o pleno atendimento da norma se a fi nalidade 

publicista do registro foi efetivamente alcançada, o que se verifi cou, 

na espécie, a partir do registro efetuado no domicilio do devedor 

fiduciante — com quem o banco recorrente estabeleceu relação 

jurídica.

3.1 A exigência do duplo registro tem por propósito conferir 

publicidade ao respectivo ato negocial, presumindo o conhecimento 

de todos. Para tanto, o registro há de ser feito no domicílio de ambas 

as partes contratantes, quando diversos, conforme dispõe o art. 131 da 

Lei de Registros Públicos, justamente para que terceiros que tenham 

ou possam vir a ter relação jurídica com os contratantes não aleguem 

desconhecimento do referido negócio, sendo este a eles oponível.

3.2 Na espécie, o contrato de cessão fi duciária de título de crédito 

estabelecido entre Banco Citibank S.A. (credor fi duciário) e Cereagro 

S.A. (devedor fiduciante), para ser oponível ao Banco Industrial 

do Brasil S.A. — que ostenta a condição de credor da Cereagro 

S.A. —, haveria de ser registrado no domicílio da Cereagro, o que 

ocorreu, incontroversamente, antes da constrição judicial impugnada 

via embargos de terceiro. O caráter publicista do registro, por meio do 

qual a lei presume o conhecimento, foi alcançado, sendo certo que ao 

Banco Industrial do Brasil S.A., na condição de credor da Cereagro, 

não se impõe a obrigação de consultar cartórios outros que não o do 

domicílio da pessoa com quem efetivamente travou relação jurídica.

4. Recurso especial improvido.
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ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Ricardo 

Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 11 de setembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 27.9.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Banco Industrial do Brasil S.A. 

interpõe recurso especial, fundado na alínea a do permissivo constitucional, 

contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Subjaz ao presente recurso especial embargos de terceiros opostos por 

Banco Citibank S.A., tendo por propósito a desconstituição da penhora, 

determinada no bojo da ação de execução (Processo n. 583.00.2008.226817-

0), em trâmite na 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, realizada no 

rosto dos autos da ação cautelar de arresto (processo n. 583.00.2008.229120-0), 

em trâmite perante a 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/

SP, que recaiu sobre o valor de R$ 776.378,35 (setecentos e setenta e seis mil, 

trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), relativo a Certifi cados 

de Depósitos Bancários (CDB’s) cedidos fi duciariamente ao embargante.

Para tanto, argumentou, em suma, que o contrato de cessão fi duciária 

pactuado entre o Banco Citibank S.A. e a empresa Cereagro S/A foi 

devidamente registrado pelo ora embargante, antes de todos os atos da ação de 

execução, fato que confi gurou sua propriedade sobre o objeto do contrato, e a 

tornou oponível perante terceiros.

Aduziu que, “conforme faz prova a cópia do Instrumento Particular de 

Cessão Fiduciária de Direitos sobre Títulos e outras avenças, pactuado entre 

o embargante e a Cereagro S/A, referido contrato foi registrado na cidade de 
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Mafra, Estado de Santa Catarina, domicílio do devedor, em 2/12/2008 (oitava 

página do documento)”. Noticiou que, aos 9/12/2008, referido contrato foi 

registrado também no domicílio do credor, São Paulo/SP. Concluiu, no ponto, 

que “para efeitos dos presentes embargos de terceiros, tanto o disposto no § 1º 

do art. 1.361 do Código Civil, quanto o previsto nos artigos 129, § 2º, e 130 

da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), foram devidamente observados 

pelo embargante, eis que o registro do contrato foi feito tanto no domicílio 

do devedor quanto do credor, antes do indevido ato de constrição judicial ora 

atacado”, que ocorreu somente em 8/4/2009 (e-STJ, fl s. 4-17).

Citado, Banco Industrial do Brasil S.A. apresentou sua peça contestatória, 

em que infi rmou integralmente a pretensão posta. Alegou, em suma, que o 

registro do contrato de cessão fi duciária estabelecido entre o Citibank e a 

Cereagro não lhe produz efeitos. Argumentou que a constrição judicial que ora 

se busca anular recaiu sobre parte do valor de R$ 1.888.942,66 (um milhão, 

oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e 

seis centavos), cujo arresto, integral, foi deferido pelo Juízo da 32ª Vara Cível em 

3/12/2008, enquanto o registro do contrato, no domicílio das partes, tal como 

exige a lei de regência, concluiu-se em momento posterior à constrição (arresto) 

- e-STJ, fl s. 206-214.

Em primeira instância, os embargos de terceiros foram julgados 

procedentes para determinar o levantamento da penhora combatida na inicial, 

sob a seguinte fundamentação:

Com efeito, restaram incontroversas a existência e validade do instrumento 

particular de cessão fi duciária entabulado entre o embargante Banco Citibank e 

a e executada Cereagro, assim como o registro deste contrato no domicílio do 

devedor (Mafra, SC) em 02.12.2008, e no domicílio do credor em 09.12.2008 (São 

Paulo, SP).

Também não há dúvidas de que o valor penhorado no rosto dos autos 

que tramitam perante a 32ª Vara Cível é objeto do referido contrato de cessão 

fi duciária, sendo o embargante o proprietário fi duciário deste valor.

Doutra parte, as últimas cópias juntadas aos autos comprovam que a 

constrição aqui combatida foi determinada e realizada em 08.04.2009.

Logo, quando determinada a constrição ora impugnada o contrato de cessão 

fi duciária já estava regularmente registrado, e era oponível a terceiros, situação 

diversa do que ocorreu nos autos da medida cautelar de arresto, como deixa claro 

o v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n. 7.324.746-6 (fl s. 171/172).
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Cabe ressaltar, por fi m, que não tem amparo legal o entendimento defendido 

pelo embargado, no sentido de que a medida cautelar de arresto determinada 

pelo Juízo da 32ª Vara Cível Central, em 03.12.2008, teria o condão de tornar todo 

o valor arrestado livre e desembaraçado para posterior constrição judicial, para 

pagamento de débitos da devedora Cereagro, ainda que determinada em outros 

processos futuros, e não vinculados àquela medida cautelar de arresto.

É que, na realidade, o valor constrito é propriedade fi duciária do embargante 

- e não da devedora Cereagro - não tendo aquele perdido seus direitos apenas 

porque demorou a providenciar o registro do contrato, mas com isso apenas 

tornou seu direito inoponível contra terceiros até o momento do registro.

Após providenciado o ato registral, seu direito não pode mais ser atingido por 

obrigações de terceiros (e-STJ, fl s. 291-295)

Em contrariedade ao decisum, Banco Industrial do Brasil S.A. interpôs 

recurso de apelação, reiterando a tese de não produção de efeitos do registro em 

sua esfera jurídica (e-STJ, fl s. 306-316). O Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo negou provimento à insurgência recursal, em acórdão assim ementado:

Embargos de Terceiros. Execução. Nota promissória. Instrumento particular de 

Cessão Fiduciária. Registro no domicílio do devedor antes da constrição judicial. 

Recurso desprovido.

Banco Industrial do Brasil S.A, nas razões do presente recurso especial, 

fundado na alínea a do permissivo constitucional, aponta violação dos arts. 471, 

473 e 535 do CPC/1973; e 127, 129 e 130 da Lei n. 6.015/1973.

Preliminarmente, sustenta que o Tribunal local deixou de se manifestar 

sobre ponto nodal da questão, consubstanciado no fato de que, no dia 03.12.2008, 

quando “foi determinado o bloqueio (fl . 41)”, fl s. 307, o contrato fi rmado entre a 

Cereagro S/A e o Recorrido não havia sido registrado no domicílio de ambas 

as partes contratantes, não podendo, assim, ser oponível ao recorrente. Afi rma, 

no ponto, que seria imperioso que o aresto se manifestasse acerca do momento 

exato em que ocorreu a ordem de bloqueio para, a partir daí, dispensar, no seu 

entendimento, o duplo registro do contrato, providência exigida pelo art. 130, 

caput e parágrafo único, da LRP.

Aduz, ainda em matéria prefacial, que o Tribunal de origem deixou de 

expor a razão pela qual entende que a decisão proferida pela 15ª Câmara 

de Direito Privado do TJSP, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 

7.324.746-6, que reconheceu não ser oponível em face do recorrente parte 

do contrato, ou seja, precisamente R$ 1.888.942,66 (um milhão, oitocentos e 
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oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), 

não se aplicaria há hipótese ou porque se referiria a outra situação.

No mérito, alega que, tal como exposto no acórdão recorrido, a data da 

determinação do bloqueio deu-se no dia 3/12/2008, e as datas de registro do 

contrato no domicílio do devedor e do credor, ocorreram, respectivamente, 

em 2/12/2008 e 9/12/2008. Argumenta que, na compreensão do Tribunal de 

origem, o registro feito no domicílio do devedor seria sufi ciente para tornar a 

garantia oponível a terceiros, olvidando, contudo, que a teor do quanto previsto 

nos artigos 127 e 129, da LRP, é incontroversa a obrigatoriedade do recorrido 

de levar a registro o contrato em duas praças diferentes, a do domicílio do 

devedor e do credor. Ressalta, assim, que, se o recorrido tinha obrigação de 

registrar o contrato em duas praças diferentes e, de outro lado, se os efeitos do 

registro somente se operam após a apresentação, que se deu em 9.12.2008, como 

consignado no acórdão, por certo, não poderia retroagir para desconstituir ato 

judicial praticado em 03.12.2008.

Conclui, no ponto, que “o registro feito pelo recorrido não tem o condão de 

validar a garantia, não produzindo, assim, qualquer efeito em relação à quantia 

tomada disponível pelo TJSP quando do julgamento do agravo, ou seja, os R$ 

1.888.942,66 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta 

e dois reais e sessenta e seis centavos), montante sobre o qual incidiu a penhora 

objeto da lide e cuja desconstituição foi buscada por meio dos embargos” 

(e-STJ, fl s. 413-425).

A parte adversa apresentou contrarrazões às fl s. 431-444 (e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator):

1. Delimitação da controvérsia e da moldura fática gizada pelas instâncias 

ordinárias.

A controvérsia inserta no presente recurso especial centra-se em saber 

se o contrato de cessão fi duciária sobre títulos de crédito, para ser oponível 

a terceiros, exige-se, segundo defende o recorrente, o registro (duplo), no 

domicílio das partes contratantes (do credor fi duciário e do devedor fi duciante), 

com esteio 127 e 129 da Lei de Registros Públicos.
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Nesse contexto, discute-se se ao credor fi duciário é dado o direito de 

infi rmar, por meio de embargos de terceiros, a constrição judicial, determinada 

em ação de execução, incidente sobre valor, objeto de título de crédito a ele 

cedido fi duciariamente por meio de contrato registrado, primeiro, no domicílio 

do devedor fi duciante, e, após o ato constritivo — segundo sustenta o insurgente 

—, no domicílio do credor fi duciário.

Para a adequada compreensão da questão posta, afigura-se relevante 

especificar as ações correlatas, com descrição de seu objeto e das relações 

jurídicas subjacentes, as constrições judiciais determinadas pelos juízos, os bens 

sobre os quais estas recaíram e a cronologia dos registros do contrato de cessão 

fi duciária de título de crédito estabelecido entre a Cereagro e Banco Citibank 

S.A.

Pois bem. O Banco Industrial do Brasil S.A. promoveu, inicialmente, 

ação de execução (Processo n. 583.00.2008.226817-0) contra Cereagro S.A. e 

José Walmor Ruthes, perante a 17ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de 

São Paulo, lastreada em nota promissória n. 08/000402, atrelada ao Contrato 

de Câmbio de Compra n. 08/000402, alegadamente vencido e não pago, no 

importe de R$ 3.037.329,05 (três milhões, trinta e sete mil, trezentos e vinte e 

nove reais e cinco centavos).

Consta dos autos, também, que Banco Industrial do Brasil S.A., 

simultaneamente àquela, promoveu ação de cautelar de arresto (Processo n. 

583.00.2008.229120-0) contra Cereagro S.A. e José Walmor Ruthes, perante a 

32ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo, tendo por propósito 

assegurar o resultado útil de futura execução, lastreada em notas promissórias n. 

08/000251 e 08/000409, atreladas, respectivamente, aos Contratos de Câmbio 

de Compra n. 08/000251 e 08/000409, alegadamente vencidos e não pagos. 

Nesta ação, esclareça-se, houve o arresto no importe de R$ 1.888.942,66 (um 

milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e 

sessenta e seis centavos), em 3/12/2008.

No bojo da primeira execução (Processo n. 583.00.2008.226817-0), em 

tramitação perante perante a 17ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São 

Paulo, procedeu-se ao arresto de valores depositados em diversas instituições 

financeiras, totalizando o montante de R$ 2.772.328,45 (dois milhões, 

setecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco 

centavos).
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Diante da insuficiência dos valores, em cotejo com a importância ali 

perseguida (R$ 3.037.329,05), o exequente, Banco Industrial do Brasil S.A., 

requereu a penhora no rosto dos autos da Cautelar de Arresto (Processo n. 

583.00.2008.229120-0) que tramita perante a 32ª Vara Cível do Foro Central 

- Comarca de São Paulo, no valor de R$ 776.378,35 (setecentos e setenta e seis 

mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), sob a alegação de 

que os valores ali arrestados superariam o futuro crédito exequendo (e-STJ, fl s. 

281-283), o que foi deferido pelo Juízo da 17ª Vara Cível do Foro Central - 

Comarca de São Paulo (e-STJ, fl s. 285-288).

Os subjacentes embargos de terceiros, promovidos pelo Banco Citibank 

S.A., voltam-se, portanto, contra esta penhora, determinada pelo Juízo da 

17ª Vara Cível do Foro Central - Comarca de São Paulo, no bojo da ação de 

execução (Processo n. 583.00.2008.226817-0), que incidiu sobre o valor de R$ 

776.378,35 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e 

trinta e cinco centavos), realizada, em 8/4/2009, no rosto dos autos da Cautelar 

de Arresto (Processo n. 583.00.2008.229120-0) que tramita perante a 32ª Vara 

Cível do Foro Central.

Essa conclusão afi gura-se de suma importância, pois, os embargos de 

terceiros subjacentes ao presente recurso especial, ao contrário do que sugere o 

ora insurgente, em nada se relacionam com as decisões exaradas pelo Juízo da 

32ª Vara Cível do Foro Central e pelo Tribunal de origem em grau recursal, no 

âmbito da cautelar de arresto (Processo n. 583.00.2008.229120-0), em que se 

deu, como assinalado, o bloqueio de R$ 1.888.942,66 (um milhão, oitocentos e 

oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), 

em 3/12/2008.

Sem respaldo nos autos, portanto, o argumento de que o acórdão 

recorrido teria violado a decisão transitada em julgado no âmbito do Agravo 

de Instrumento n. 7.324.746-6, já que, como visto, cuidam de objetos distintos.

Aliás, essa delimitação de objeto, que pode ser facilmente extraída do 

pedido e da causa de pedir postos na inicial dos embargos de terceiro promovidos 

pelo Banco Citibank S.A. (cujo valor da causa atribuído foi o de R$ 776.378,35 

— importância sobre a qual incidiu o ato de constrição judicial impugnado), 

é também confi rmada, de modo uníssono, pelas instâncias precedentes, o que 

será devidamente evidenciado, oportunamente, por ocasião do enfrentamento 

pontual das razões recursais.
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Especifi camente sobre a causa de pedir expendida pelo embargante de 

terceiro, Banco Citibank S.A., esta encontra-se fundamentada, basicamente, 

no fato de que a aludida penhora (realizada em 8/4/2009) recaiu sobre valor, 

objeto de título de crédito (Certifi cado de Depósito Bancário) a ele cedido 

fi duciariamente por meio de contrato registrado, primeiro, no domicílio do 

devedor fi duciante em 2/12/2008 e, após, no domicílio do credor fi duciário em 

9/12/2008.

Assim expostas a controvérsia e a moldura fática delineada na origem, ao 

qual não comporta alteração na presente via especial, passa-se, propriamente, a 

sopesar as razões recursais.

2. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência.

Em preliminar, o recorrente sustenta, em suma, que o Tribunal de origem 

teria deixado de sopesar o fato de que o arresto deu-se em 3/12/2008, ocasião 

em que o contrato de cessão fi duciária de título de crédito fi rmado entre o 

recorrido, Citibank, e Cereagro S.A. não havia sido registrado no domicílio de 

ambas as partes, razão pela qual não poderia ser oponível ao ora recorrente.

Diversamente do alegado, constata-se que as instâncias ordinárias, de 

modo uníssono, bem especifi caram o momento em que se deram os registros 

do contrato de cessão fi duciária de título de crédito fi rmado entre o recorrido, 

Citibank, e Cereagro S.A (no domicílio do devedor fi duciante, em 2/12/2008 e, 

no domicílio do credor fi duciário, em 9/12/2008), assim como as datas em que 

ocorreu o bloqueio de valores, exarado no âmbito da ação cautelar de arresto 

(Processo n. 583.00.2008.229120-0), em trâmite perante Juízo da 32ª Vara 

Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP (em 3/12/2008), e a penhora 

efetuada no rosto daqueles autos, determinada pelo Juízo da 17ª Vara Cível do 

Foro Central da Comarca da Capital/SP (em 8/4/2009), objeto dos subjacentes 

embargos de terceiro.

Não há, pois, nenhum vício de julgamento no ponto.

De igual modo, as instâncias precedentes, mediante a adoção de 

fundamentação idônea e suficiente, deixaram assente que os subjacentes 

embargos de terceiros voltam-se contra a penhora determinada no rosto dos 

autos, realizada em 8/4/2009 (quando já operado o registro do contrato de 

cessão fi duciária de título de crédito, no domicílio de ambas as partes), em nada 

se referindo ao que restou decidido, inclusive em grau recursal, no bojo da ação 

cautelar de arresto (Processo n. 583.00.2008.229120-0), em trâmite perante 

Juízo da 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP.
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É o que claramente se constata dos seguintes excertos da sentença, bem 

como do acórdão recorrido, respectivamente:

Com efeito, restaram incontroversas a existência e validade do 

instrumento particular de cessão fi duciária entabulado entre o embargante 

Banco Citibank e a executada Cereagro, assim como o registro deste contrato 

no domicílio do devedor (Mafra, SC) em 02.12.2008, e no domicílio do credor 

em 09.12.2008 (São Paulo, SP).

Também não há dúvidas de que o valor penhorado no rosto dos autos que 

tramitam perante a 32ª Vara Cível é objeto do referido contrato de cessão 

fi duciária, sendo o embargante o proprietário fi duciário deste valor.

Doutra parte, as últimas cópias juntadas aos autos comprovam que a 

constrição aqui combatida foi determinada e realizada em 08.04.2009.

Logo, quando determinada a constrição ora impugnada o contrato 

de cessão fiduciária já estava regularmente registrado, e era oponível a 

terceiros, situação diversa do que ocorreu nos autos da medida cautelar de 

arresto, como deixa claro o v. Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento 

n. 7.324.746-6 (fl s. 171/172).

Cabe ressaltar, por fi m, que não tem amparo legal o entendimento defendido 

pelo embargado, no sentido de que a medida cautelar de arresto determinada pelo 

Juízo da 32ª Vara Cível Central, em 03.12.2008, teria o condão de tornar todo o valor 

a arestado livre e desembaraçado para posterior constrição judicial, para pagamento 

de débitos da devedora Cereagro, ainda que determinada em outros processos 

futuros e não vinculados àquela medida cautelar de arresto.

É que, na realidade, o valor constrito é propriedade fi dluciária do embargante 

- e não da devedora Cereagro - não tendo aquele perdido seus direitos apenas 

porque demorou a providenciar o registro do contrato, mas com isso apenas 

tornou seu direito inoponível contra terceiros até o momento do registro.

Após providenciado o ato registral, seu direito não pode mais ser atingido por 

obrigações de terceiros (e-STJ, fl s. 291-295).

Restou incontroverso que o registro do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária 

celebrado entre o embargante e a executada Cereagro foi realizado, primeiramente, 

no domicílio do devedor em 02/12/2008 e, posteriormente, no domicílio do credor em 

09/12/2008.

No dia 03/12/2008 foi determinado o bloqueio (fl s. 41), portanto, já havia 

sido feito o registro do instrumento. Portanto, quando houve a determinação do 

bloqueio, o instrumento já havia sido registrado e era oponível a terceiros.

Tal decisão não contraria o disposto no acórdao proferido pela 15’ Câmara de 

Direito Privado, que assim decidiu:
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(...) Pelos documentos de fls. 105/116, pode-se aferir que o registro 

foi realizado no dia 09/12/2008, perante o Ofício de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa jurídica nesta eCapital, enquanto a medida 

cautelar de arresto foi deferida em C 03/12/2008. Estando a medida cautelar 

no início e, a princípio, não existindo nenhum impedimento ao deferimento 

da liminar do arresto, uma vez que o registro de cessão se deu em data 

posterior, deve ser mantida a a constrição (AI n 7.324.746-6).

Verifica-se que se referia a outra situação. Aqui se trata de embargos de 

terceiros distribuídos por dependência aos autos da execução que tramitou 

perante a 17’ Vara Cível de São Paulo, autos n. 583.00.2008.226817-0, enquanto 

que, naquele caso, referia-se a medida cautelar de arresto no 583.00.2008.229120-

0, Em conforme, inclusive, matéria defendida pelo juízo “a quo:

Logo, quando determinada a constrição ora impugnada o contrato 

de cessão fi duciária já estava regularmente registrado, e era oponível a 

terceiros, situação diversa do que ocorreu nos autos da medida cautelar de 

arresto, como deixa claro o v. Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento 

n. 7.324.746-6. (e-STJ, fl s. 383-394) - sem grifo no original

É de se reconhecer, assim, a absoluta insubsistência da prefacial aventada, 

atinente à negativa de prestação jurisdicional.

3. Mérito. Exigência, pela específi ca lei de regência, de registro do contrato de 

cessão fi duciária de título de crédito para efeito publicista, viabilizando-se a oposição a 

terceiros. Observância, na espécie.

A questão posta está em defi nir se o contrato de cessão fi duciária sobre 

títulos de crédito, para ser oponível a terceiros, deve, necessariamente, ser 

registrado no domicílio das partes contratantes (do devedor fi duciante e também 

do credor fi duciário), com esteio no art. 131 da Lei de Registros Públicos.

A primeira observação que se faz é a de que, no caso dos autos, 

considerando-se que os subjacentes embargos de terceiro voltam-se contra 

a penhora, realizada em 8/4/2009, que recaiu sobre valor, objeto de título de 

crédito (Certifi cado de Depósito Bancário) cedido fi duciariamente ao banco 

embargante por meio de contrato registrado, primeiro, no domicílio do devedor 

fi duciante em 2/12/2008 e, após, no domicílio do credor fi duciário em 9/12/2008, 

dúvidas não restam de que a exigência contida no art. 131 da Lei de Registros 

Públicos, caso se entenda aplicável à hipótese dos autos, estaria devidamente 

cumprida, o que ensejaria, por si, a procedência dos embargos de terceiro.
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Não bastasse tal constatação, sufi ciente, em si, para infi rmar a pretensão 

recursal, é de se reconhecer que a cessão fi duciária de títulos de crédito possui 

tratamento legislativo específi co, do qual não se extrai, ao menos expressamente, a 

exigência de se proceder ao duplo registro do respectivo contrato, no domicílio 

de ambas as partes contratantes (do credor fi duciário e do devedor fi duciante), 

como condição à produção de efeitos em relação a terceiros.

De todo modo, a aplicação subsidiária da Lei de Registros Públicos, 

especifi camente do art. 131, ao contrato de cessão fi duciária de títulos de 

crédito, caso admitida, não pode representar mera exigência formal, se, no caso, 

o registro efetuado no domicilio do devedor fi duciante — com quem o Banco 

Industrial do Brasil S.A. estabeleceu relação jurídica —, atingiu indiscutivelmente 

sua fi nalidade publicista, conforme se demonstrará oportunamente.

Em linhas gerais, pode-se afi rmar que, por meio do negócio fi duciário, 

o devedor fi duciante transfere, sob condição resolutiva, a propriedade ou a 

titularidade sobre um bem ao credor fi duciário, que, por sua vez, o recebe 

em garantia ou para fi m de administração, remancipando-o, ao fi nal, caso 

implementada a condição (o adimplemento da obrigação). Na alienação 

fi duciária em garantia, em se tratando de bem corpóreo, atribui-se ao credor 

fi duciário, sob condição resolutiva, a propriedade daquele. Na cessão fi duciária, 

por sua vez, cuidando-se de bem incorpóreo (como é o caso do direito sobre 

coisas móveis ou do crédito representado pelo título), imputa-se ao credor 

fi duciário, sob condição resolutiva, a titularidade deste.

Esses dois modos de constituição de propriedade fi duciária (alienação e 

cessão fi duciária), a depender do bem sobre o qual recaia, e – na abordagem 

doutrinária de Francisco Eduardo Loureiro –, em alguns casos, também do 

agente participante da relação jurídica, têm tratamento legal específi co.

De modo a sistematizar o tratamento legal ofertado à propriedade 

fiduciária, o mencionado autor, em obra coordenada pelo Ministro Cezar 

Peluzo, assinala:

[...] há profusa legislação especial tratando da mesma matéria. Pode-se afi rmar 

a atual coexistência de múltiplos regimes de jurídicos da propriedade fi duciária: o 

CC disciplina a propriedade fi duciária sobre coisas móveis infugíveis, quando o credor 

fi duciário não for instituição fi nanceira; o art. 66-B da Lei n. 4.728/65, acrescentado 

pela Lei n. 10.931/2004, e o DL n. 911/69 disciplinam a propriedade fi duciária sobre 

coisas móveis fungíveis e infungíveis quando o credor fiduciário for instituição 

fi nanceira; a Lei n. 9.514/97, também modifi cada pela Lei n. 10.931/2004, disciplina 
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a propriedade fiduciária sobre bens imóveis, quando os protagonistas forem ou 

não instituições fi nanceiras, além da titularidade fi duciária dos créditos como lastro 

de operação de securitização de dívidas do Sistema Financeiro Imobiliário; a Lei n. 

6.404/76 disciplina a propriedade fi duciária de ações.

O atual CC, pode-se assim dizer, popularizou a utilização da propriedade 

fi duciária, franqueando-a a pessoas físicas e jurídicas. Qualquer pessoa pode 

ser credora fi duciária e utilizar essa forte garantia real nas obrigações em geral. 

Limitou o objeto, porém, às coisas móveis infungíveis.

A lei n. 10.931/2004 fixou regime jurídico próprio, com regras específicas de 

direito material e processual, para os casos de propriedade fi duciária em garantia 

de obrigação na qual o credor fi duciário seja instituição fi nanceira, tendo por objeto 

bens móveis, tanto infungíveis como fungíveis, inclusive bens incorpóreos como 

créditos.

A lei n. 9.514/97, por seu turno, criou regime jurídico especial tendo em conta 

não os sujeitos da obrigação, mas o objeto da garantia, que recai sobre coisa 

imóvel. Aplica-se a lei especial, desde que a garantia fi duciária recaia sobre coisa 

imóvel, a todos os credores fi duciários, instituições fi nanceiras ou não.

Em relação às propriedades fi duciárias previstas em leis especiais, criou o CC regra 

clara para evitar o confl ito de normas: aplicam-se de modo primário as leis especiais 

e, em suas lacunas e no que não as contrariar, as normas gerais do CC. O inverso, 

porém, não é verdadeiro (Loureiro, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado. 

Coordenador Ministro Cezar Peluso. Editora Manole. 7ª Edição. 2013. p. 1.423).

A partir de tal delimitação, consigna-se que esta Terceira Turma assentou 

o entendimento de que a exigência de registro, para efeito de constituição da 

propriedade fi duciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela 

Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à 

cessão fi duciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, 

tampouco com ela se coaduna (ut REsp 1.412.529/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, relator para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 

julgado em 17/12/2015, DJe 2/3/2016).

Efetivamente, a constituição da propriedade fi duciária, oriunda de cessão 

fi duciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da 

própria contratação, afi gurando-se, desde então, plenamente válida e efi caz entre 

as partes.

Veja-se, pois, que, por meio da cessão fi duciária de direitos sobre coisas 

móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel 

do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel 

incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fi duciante, a partir da contratação, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

694

cede “seus recebíveis” à instituição fi nanceira (credor fi duciário), como garantia 

ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito 

constante em conta vinculada (“trava bancária”) ou receber o correlato 

pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fi duciante).

Aliás, em se considerando a própria natureza do direito creditício sobre o 

qual recai a garantia fi duciária – bem incorpóreo e infungível, por excelência –, 

sua identifi cação no respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à mensuração 

do valor constante da conta vinculada ou dos “recebíveis”, representados nos 

títulos de crédito, cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário. 

Inconcebível, pois, supor que o registro – e não a contratação dessa garantia que 

recai sobre direitos creditícios (objeto do contrato de cessão fi duciária) – teria o 

condão de constituir a propriedade fi duciária.

Portanto, a consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, 

afi gura-se relevante para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata 

publicidade.

No ponto, é relevante destacar o tratamento legal específi co conferido à 

cessão fi duciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito pelo art. 

66-B da Lei n. 4.728/1965, introduzido pela Lei n. 10.931/2004, nos seguintes 

termos:

Art. 55. A Seção XIV da Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar com 

a seguinte redação:

Seção XIV Alienação Fiduciária em Garantia no Âmbito do Mercado Financeiro 

e de Capitais

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do 

mercado fi nanceiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fi scais e 

previdenciários, deverá conter, além dos requisitos defi nidos na Lei n. 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de 

atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos.

§ 1º Se a coisa objeto de propriedade fi duciária não se identifi ca por números, 

marcas e sinais no contrato de alienação fi duciária, cabe ao proprietário fi duciário 

o ônus da prova, contra terceiros, da identifi cação dos bens do seu domínio que 

se encontram em poder do devedor.

§ 2º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara 

fi duciariamente em garantia, fi cará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2º, I, do 

Código Penal.

§ 3º É admitida a alienação fi duciária de coisa fungível e a cessão fi duciária de 

direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo 
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disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade 

fi duciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, 

que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender 

a terceiros o bem objeto da propriedade fi duciária independente de leilão, hasta 

pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço 

da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da 

garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo 

da operação realizada.

§ 4º No tocante à cessão fi duciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos 

de crédito aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei n. 9.514, de 20 de 

novembro de 1997.

Ante a referência expressa aos arts. 18 a 20 da Lei n. 9.514/1997, aplicáveis 

à cessão fi duciária de direitos sobre coisa móvel, bem como de títulos de crédito, 

oportuna, igualmente, sua transcrição:

Art. 18. O contrato de cessão fi duciária em garantia opera a transferência 

ao credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida 

garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes:

I - o total da dí vida ou sua estimativa;

II - o local, a d ata e a forma de pagamento;

III - a taxa de j uros;

IV - a identifi ca ção dos direitos creditórios objeto da cessão fi duciária.

Art. 19. Ao credor fi duciário compete o direito de:

I - conservar e r ecuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, 

contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente;

II - promover a i ntimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto 

durar a cessão fi duciária;

III - usar das aç ões, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os 

créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de 

alienação do imóvel;

IV - receber dire tamente dos devedores os créditos cedidos fi duciariamente.

§ 1º As importâncias recebidas na forma do inciso IV deste artigo, depois 

de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao 

devedor cedente, na operação objeto da cessão fi duciária, até fi nal liquidação da 

dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fi duciário perante o cedente, 

como depositário, pelo que receber além do que este lhe devia.

§ 2º Se as import âncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não 

bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das 
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despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará 

obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no 

contrato.

Art. 20. Na hipót ese de falência do devedor cedente e se não tiver havido 

a tradição dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, 

fi cará assegurada ao cessionário fi duciário a restituição na forma da legislação 

pertinente.

Parágrafo único.  Efetivada a restituição, prosseguirá o cessionário fi duciário no 

exercício de seus direitos na forma do disposto nesta seção.

Ressalta-se que a função publicista do registro sob comento é expressamente 

mencionada pela Lei n. 10.931/2004, ao dispor sobre cédula de crédito bancário, 

em expressa referência à constituição da garantia, seja ela fi dejussória, seja ela 

real, como no caso dos autos.

Por oportuno, transcreve-se a disposição normativa acima referida:

Art. 30. A constituição de garantia da obrigação representada pela Cédula de 

Crédito Bancário é disciplinada por esta Lei, sendo aplicáveis as disposições da 

legislação comum ou especial que não forem com ela confl itantes.

Art. 31. A garant ia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fi dejussória ou real, 

neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível 

e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou 

infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a 

terceiro garantidor da obrigação principal.

Art. 32. A consti tuição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de 

Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, 

menção a tal circunstância.

Art. 33. O bem co nstitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de 

modo que permita sua fácil identifi cação.

Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo da 

garantia poderá ser substituída pela remissão a documento ou certidão expedida 

por entidade competente, que integrará a Cédula de Crédito Bancário para todos 

os fi ns.

[...]

Art. 42. A  valida  de e efi cácia da Cédula de Crédito Bancário não dependem de 

registro, mas as garantias reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer 

contra terceiros, aos registros ou averbações previstos na legislação aplicável, com 

as alterações introduzidas por esta Lei.
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Como se constata, a propriedade f iduciária encontra-se devidamente 

constituída a partir de sua contratação, afi gurando-se absolutamente válida e 

efi caz entre as partes. Essa garantia, “para valer contra terceiros”, ou seja, para ser 

oponível contra terceiros, deve ser registrada. E, a esse propósito, não se antevê, 

na lei especial que rege o contrato de cessão fi duciária de títulos de crédito, ao 

menos expressamente, nenhuma exigência de que o registro, para atingir a sua 

fi nalidade publicista, seja efetuado no domicílio de ambos os contratantes, tal 

como dispõe o art. 131 da Lei de Registros Públicos.

Nesse contexto, tem-se não se afi gurar adequado impor exigência não 

prevista em lei especial, regente da matéria, se o registro efetuado, no caso, 

primeiramente, no domicílio do devedor fi duciante, por si, alcançou a fi nalidade 

publicista, afigurando-se oponível a todos que, com ele (com o devedor 

fi duciante), tenham estabelecido relação jurídica.

Como assinalado, a aplicação subsidiária da Lei de Registros Públicos, 

especifi camente do art. 131, ao contrato de cessão fi duciária de títulos de 

crédito, caso admitida, não pode se revestir de mera formalidade, devendo-se 

reconhecer o pleno atendimento da norma se a fi nalidade publicista do registro 

foi efetivamente alcançada, o que se verifi cou, na espécie, a partir do registro 

efetuado no domicilio do devedor fi duciante — com quem o Banco Industrial do 

Brasil S.A. estabeleceu relação jurídica.

É que a exigência do duplo registro tem por propósito conferir publicidade 

ao respectivo ato negocial, presumindo o conhecimento de todos. Para tanto, o 

registro há de ser feito no domicílio de ambas as partes contratantes, quando 

diversos, conforme dispõe o art. 131 da Lei de Registros Públicos, justamente 

para que terceiros que tenham ou possam vir a ter relação jurídica com os 

contratantes não aleguem desconhecimento do referido negócio, sendo este a 

eles oponível.

Veja-se que o contrato de cessão fi duciária de título de crédito estabelecido 

entre Banco Citibank S.A. (credor fiduciário) e Cereagro S.A. (devedor 

fi duciante), para ser oponível ao Banco Industrial do Brasil S.A. — que ostenta 

a condição de credor da Cereagro S.A. —, haveria de ser registrado no domicílio 

da Cereagro, o que ocorreu, incontroversamente, antes da constrição judicial 

impugnada via embargos de terceiro.

O caráter publicista do registro, por meio do qual a lei presume o 

conhecimento, foi alcançado, sendo certo que ao Banco Industrial do Brasil 

S.A., na condição de credor da Cereagro, não se impõe a obrigação de consultar 
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cartórios outros que não o do domicílio da pessoa com quem efetivamente 

travou relação jurídica.

Logo, em relação ao Banco Industrial do Brasil S.A., afigurou-se 

absolutamente indiferente a consecução, posterior, do registro no domicílio 

do credor fi duciário, o Citibank S.A., com quem não possui nenhuma relação 

jurídica, ocasião em que o negócio fiduciário registrado no domicílio da 

Cereagro já lhe era oponível.

Atingida a fi nalidade da norma impugnada, não se antevê, por conseguinte, 

nenhuma ofensa às suas disposições.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, nego 

provimento ao presente recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.584.441-SP (2015/0070568-9)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda

Recorrente: MSC Mediterranean Shipping Company S/A

Advogados: Luciana Vaz Pacheco de Castro - SP163854

Christiane Nóvoa Aracema - SP227441

Luiz Alberto Cardoso Júnior - SP330017

Recorrido: Manacá do Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda

Advogado: Alexandre Fuchter - SC012729

EMENTA

Processual Civil. Civil. Recurso especial manejado sob a égide do 

CPC/73. Prestação de caução por sociedade empresarial estrangeira 

devidamente representada no Brasil. Desnecessidade. Art. 88, I, § 

único do CPC/73 (art. 21, I, § único, do NCPC). Recurso especial 

provido.
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1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de 

admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante 

os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, 

com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça.

2. O artigo 12, VIII, do CPC/73 estabelece que a pessoa jurídica 

estrangeira será representada em juízo (ativa e passivamente) pelo 

gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou 

sucursal aberta ou instalada no Brasil.

3. O art. 88, I, § único, do mesmo diploma (correspondente ao 

art. 21, I, § único, do NCPC), considera domiciliada no território 

nacional a pessoa jurídica estrangeira que tiver agência, filial ou 

sucursal estabelecida no Brasil.

4. A Súmula n. 363 do STF dispõe que a pessoa jurídica de direito 

privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, 

em que praticou o ato.

5. O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação 

de caução para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não dispuser 

de bens sufi cientes para suportar os ônus de eventual sucumbência (art. 

835 do CPC). Na verdade, é uma espécie de fi ança processual para “não 

tornar melhor a sorte dos que demandam no Brasil, residindo fora, ou dele 

retirando-se, pendente a lide”, pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessas 

condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos causados ao 

demandado (EREsp n. 179.147/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de 

Barros, Corte Especial, julgado em 1º/8/2000, DJ 30/10/2000).

5. Não havendo motivo que justifi que o receio no tocante a 

eventual responsabilização da demandante pelos ônus sucumbenciais, 

não se justifi ca a aplicação do disposto no art. 835 do CPC/73 (art. 83 

do NCPC), uma vez que a MSC Mediterranean deve ser considerada 

uma sociedade empresarial domiciliada no Brasil e a sua agência 

representante, a MSC Mediterranean do Brasil, poderá responder 

diretamente, caso seja vencida na demanda, por eventuais encargos 

decorrentes de sucumbência.

6. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

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

voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 21 de agosto de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 31.8.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: MSC Mediterranean Shipping Company 

S.A. (MSC Mediterranean), empresa estrangeira representada pela sua agência 

no Brasil, MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. (MSC Mediterranean), 

ajuizou ação de cobrança de sobreestadias de contêineres contra a Manacá do 

Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda (Manacá do Brasil).

Em primeira instância, a ação foi extinta, sem resolução do mérito, com 

base no disposto no art. 267, IV, do CPC, haja vista que a MSC Mediterranean, 

após ter sido intimada, deixou de efetuar o depósito de caução fi xada nos termos 

do art. 835 do CPC/73.

A apelação interposta pela MSC Mediterranean não foi provida pelo 

Tribunal a quo, nos termos do acórdão assim ementado:

Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência dos pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular. A autora é empresa 

estrangeira, sem domicílio e bens no país. Necessidade da caução prevista no 

artigo 835 do Código de Processo Civil. O contrato de representação somente 

outorga poderes para negociação comercial. As empresas representante e 

representada são pessoas jurídicas distintas, cujos patrimônios não se confundem. 

Demanda extinta. Decisão mantida. Recurso improvido (e-STJ, fl . 392).

Irresignada, MSC Mediterranean interpôs recurso especial, com 

fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, apontando a violação dos arts. 
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88, I, § único, 267, 835 e 836, I, do CPC/73, ao sustentar que é desnecessário o 

depósito de caução por empresas estrangeiras com representação no Brasil.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl . 443).

O apelo nobre foi admitido em virtude do provimento do agravo interno 

interposto contra a decisão que não havia conhecido do agravo em recurso 

especial inicialmente interposto.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso merece provimento.

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

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante 

os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016:

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

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

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

pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Como já constou do relatório, a MSC Mediterranean, empresa estrangeira 

representada pela sua agência no Brasil, a MSC Mediterranean do Brasil, 

ajuizaram ação de cobrança de sobreestadias de contêineres contra a Manacá do 

Brasil.

A sentença de extinção da ação foi mantida pelo Tribunal de origem.

É contra esse acórdão o inconformismo agora manejado, que merece 

provimento.

De fato, o artigo 12, VIII, do CPC/73 (com correspondência no art. 75, X, 

do NCPC) estabelece que a pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo 

(ativa e passivamente) pelo gerente, representante ou administrador de sua fi lial, 

agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Já o art. 88, I, § único, do mesmo diploma (correspondente ao art. 21, I, § 

único, do NCPC), considera domiciliada no território nacional a pessoa jurídica 

estrangeira que tiver agência, fi lial ou sucursal estabelecida no Brasil.
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Na lição do insigne Pontes de Miranda,

O art. 88, parágrafo único, estabeleceu - note-se bem - que a entidade estrangeira 

que tem filial, sucursal ou agência no Brasil se tem como domiciliada no Brasil. 

Abstrai-se qualquer restrição estatutária. Posto que se fale da “pessoa jurídica”, tem-se 

de entender que se reputa domiciliada no Brasil e pessoa física, que tenha fi lial de sua 

fi rma, ou sucursal, ou agência.

A irradiação da empresa é direta ou por intermédio de entidades que não são 

pessoas físicas ou jurídicas, porém, como ela, estabelecimentos, ou que o são, sem 

que tal fato, ocorrido no mundo jurídico, seja mais, para a empresa, do que acidente.

Desde que a empresa não se contenta com exercer somente no lugar da 

sede a sua atividade, ou há de ter a) fi lial, ou b) sucursal, ou c) agência, ou d) há 

de entrar em contato de agência, ou e) de representação de empresa. A fi lial 

supõe independência, embora a empresa se sujeite a plano, programa e regras 

estatutárias, que a fi liem. O Código de Processo Civil, no art. 88, parágrafo único, 

podia não ter se referido à “fi lial”, porque a fi lial é pessoa: situada no Brasil, tinha 

de ser no Brasil a propositura de qualquer ação, atendido o pressuposto do 

domicílio (art. 88, I). Tem-se de interpretar a regra jurídica no sentido de ser a ratio 

legis afastar qualquer dúvida; e.g., se foi outra agência, ou sucursal, ou mesmo 

outra filial, que pratica o ato de que proveio responsabilidade da empresa-

mãe. Quanto às agências, abstraiu-se da distinção entre contrato de agência e 

agência. A continuatividade é indispensável às agências, mesmo se se trata de 

contrato de agência: quase sempre os negócios da agência, fi gurante do contrato, 

são, de regra, todos os negócios do agenciado, ou os negócios para os quais tem 

especialidade a agência, sem que se preelimine, de modo absoluto, a possibilidade 

de contrato de agência com tempo certo ou para poucos negócios (e.g., liquidação de 

estoque). “Agência”, no sentido do art. 88, parágrafo único, é a agência de negócios, 

outro instituto, ou representante da empresa, uma vez que opera com poderes de 

presentação (o que é raro) ou representação (in Comentários ao Código de Processo 

Civil, tomo II: arts. 46 a 153. Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 222 - sem destaque 

no original).

No caso concreto, verifi ca-se que, por meio da procuração de fl s. 11/16, a 

MSC Mediterranean nomeou a MSC Mediterranean do Brasil como sua agente 

geral no País, outorgando-lhe poderes diversos, como, por exemplo, para instituir 

e mover ações judiciais em defesa de seus interesses, celebrar contratos, assinar 

contratos de afretamento de espaço para a fi nalidade de comércio costeiro, 

assinar termos de indenização, dar quitações, transigir, celebrar contratos, 

efetuar depósitos e retiradas em juízo, conceder descontos de sobreestadias de 

contêineres, entre outros.
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Também se observa a regular tradução da aludida procuração e, ainda, a 

conferência e a assinatura do tabelião público, havendo remissão à legalização 

consular emitida pelo Consulado Geral do Brasil na Suíça.

Em seguida, verifi ca-se a existência do contrato de agenciamento fi rmado 

entre as partes (e-STJ, fl s. 18/26), que permite concluir, extreme de dúvidas, 

que a MSC Mediterranean do Brasil ostenta a condição de agente geral da 

demandante no Brasil.

Nesse passo, é de se ter presente também o teor da Súmula n. 363 do STF, 

que dispõe que a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio 

da agência, ou estabelecimento, em que praticou o ato.

Importante ainda sublinhar, por oportuno, que, ao contrário do que consta 

do acórdão recorrido, a representação processual aqui mencionada não se 

confunde com a representação comercial, que é modalidade contratual típica.

Logo, não se justifi ca a afi rmação contida no acórdão recorrido de que a 

autora é empresa estrangeira, sem domicílio e bens, motivo pelo qual a exigência da 

caução como pressuposto da ação seria inexorável.

De fato, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que

[...] o sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação de caução 

para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não dispuser de bens sufi cientes 

para suportar os ônus de eventual sucumbência (art. 835 do CPC). Na verdade, 

é uma espécie de fi ança processual para “não tornar melhor a sorte dos que 

demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se, pendente a lide”, pois, 

se tal não se estabelecesse, o autor, nessa condições, perdendo a ação, estaria 

incólume aos prejuízos causados ao demandado.

(EREsp n. 179.147/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, 

julgado em 1º/8/2000, DJ 30/10/2000).

Na hipótese vertente, entretanto, não existe nenhuma razão que justifi que 

o receio no tocante à eventual responsabilização da demandante pelos ônus 

sucumbenciais, não se justificando a aplicação do disposto no art. 835 do 

CPC/73 (art. 83 do NCPC), uma vez que, como visto, a MSC Mediterranean 

deve ser considerada uma sociedade empresarial domiciliada no Brasil e a 

sua agência representante, a MSC Mediterranean do Brasil, poderá responder 

diretamente, caso seja vencida na demanda, por eventuais encargos decorrentes 

de sucumbência.
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Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso especial para, 

afastando a exigência da caução na hipótese, determinar o retorno dos autos à 

origem a fi m de que se prossiga no julgamento da presente ação de cobrança na 

esteira do devido processo legal.

Advirto, ainda, que eventual recurso interposto contra este acórdão estará 

sujeito ao possível cabimento de multa (arts. 77, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, 

§ 2º, todos do NCPC).

RECURSO ESPECIAL N. 1.615.979-RS (2015/0075411-0)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Ricardo do Amaral Siqueira

Recorrente: Abílio Alves Siqueira

Advogados: Liana Fuzer Rosso - RS056672

Eric Rafael Jacques de Mattos - RS061292

Recorrido: D I F R

Repr. por: L M I F

Advogados: Itaúba Siqueira de Souza Junior - RS048444

Paulo Odilon Rodrigues da Silva - RS049277

Repr. por: Lisiane Medianeira Iensen Fogaça

EMENTA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Ação civil ex delito. 

Réus condenados pelo assassinato do pai e namorado das autoras. 

Condenação de um dos corréus pelo excesso na legítima defesa e 

outro por homicídio doloso duplamente qualifi cado. Antijuridicidade 

que remanesce. Inaplicabilidade do art. 188 do CC. Indenização e 

pensionamento.

1. Controvérsia acerca da responsabilidade civil de um dos 

demandados pela morte do pai e do namorado das autoras diante do 

reconhecimento do excesso na excludente da legítima defesa, do que 

resultou a sua condenação penal por homicídio culposo.
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2. A hipótese dos autos não é de mera incidência de causa de 

justifi cação (inciso II do art. 23 do CP - legítima defesa), em que 

alguém venha a repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito 

seu ou de terceiro, usando moderadamente dos meios de que dispõe.

3. O réu, embora inicialmente defendente, passou a agressor 

quando excedeu nos meios de que dispunha para a sua defesa, 

conduta confi guradora de ato ilícito na esfera penal, resultando na sua 

condenação criminal e na cominação de pena restritiva de liberdade, 

cuja execução fora suspensa em face da concessão do sursis.

4. Inaplicabilidade do disposto no art. 188 do CC.

5. Incidência do art. 935 do CC c/c o art. 91, I, do CP, pois a 

condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar.

6. A legitimidade para a propositura da demanda indenizatória 

por danos extrapatrimoniais, em regra, é reconhecida restritivamente 

em favor dos parentes mais próximos da vítima falecida (cônjuge, 

companheiro, pais e fi lhos).

7. Em situações especiais, pode ser admitida a legitimidade de 

outras pessoas em face de sua especial afi nidade com o falecido.

8. Caso concreto em que, apesar do reconhecimento, na origem, 

da existência de um namoro entre a coautora e o falecido, identifi cou-

se a existência da necessária afi nidade, intensifi cada pela geração de 

uma fi lha. Situação fática compreendida no acórdão recorrido que se 

revela insindicável. Atração do enunciado sumular n. 7/STJ.

9. Manutenção do acórdão, no mais, em relação ao valor da 

indenização e do pensionamento à menor, assim como aos termos 

inicial e fi nal da pensão, fi xados em estrita observância aos precedentes 

desta Corte Superior.

10. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 
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Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente) e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

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

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 15.6.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Ricardo do Amaral Siqueira e Abílio Alves Siqueira, com 

fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, contra o acórdão do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, prolatado no 

curso de ação de indenização por danos materiais e morais contra eles ajuizada 

por L M I F e D I F R, representada por L M I F, cuja ementa está assim 

redigida:

Apelação cível. Ação civil ex delicto. Homicídio. Responsabilidade dos 

requeridos. Pensão. Dano moral. Quantum.

1. Caso em que a parte autora busca o ressarcimento dos prejuízos decorrentes 

da prática de homicídio pelos requeridos. Demandantes que se qualifi cam como 

companheira e fi lha da vitima.

2. Existência de excesso na legitima defesa por parte de um dos corréus. 

Circunstância que não exclui o dever de indenizar. Exagero no meio de defesa 

que afasta a causa excludente de responsabilidade civil. Lição doutrinária e 

jurisprudencial.

3. Pensão mensal.

3.1. É devido o pensionamento à fi lha do de cujos na proporção de 2/3 do 

salário que recebia a vítima.

3.2. Dies a quo: data do evento danoso. Termo fi nal: quando a infante completar 

25 anos de idade (no caso, 24 anos, ante a ausência de recurso).

3.3. Correção monetária e juros de mora sobre as parcelas vencidas. Cabimento.

4. Dano moral.

4.1. Abalos extrapatrimoniais in re ipsa. Sendo a coautora Danielle fi lha da 

vitima, os danos morais são presumidos.
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4.2. Codemandante Lisiane. União estável não reconhecida; circunstância 

que não afasta a ocorrência dos danos morais. Sofrimento decorrente da morte 

de pessoa cujo vínculo resultou no nascimento de descendente, fato que 

rememorará a demandante a existência do liame afetivo mantido com o falecido, 

pai de sua fi lha.

Dano moral também por ricochete em vista da lesão impingida à prole.

4.3. Ausente sistema tarifado, a fi xação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fi xado em 1º Grau 

mantido - R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) sendo na proporção de 1/3 para 

Lisiane e 2/3 para Danielle.

4.4. Juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual. Data do evento 

danoso. Súmula 54 do STJ.

Negaram provimento à apelação. Unânime.

Em suas razões recursais, sustentaram a afronta aos arts. 3º e 267, inciso VI, 

do CPC/73, 186, 188, inciso I, e 927 do CCB, em face da ilegitimidade passiva 

de Ricardo Siqueira, a decorrer do reconhecimento da prática de homicídio 

apenas culposo em face do excesso na legítima defesa. Referiram que o art. 188 

do CCB, ao reconhecer que a legítima defesa afasta a responsabilidade pelos 

danos causados no seu exercício não distingui se excessiva ou não, razão por que 

não se pode ter o recorrente como legitimado para responder pelas indenizações 

deferidas.

Afrontados, ainda, os arts. 852 e 854 do CPC/73, e 186 e 927, 1.694, § 1º, 

1.696, 1.699 e 1.706 do CCB. Postulam a redução do valor da pensão alimentícia, 

fi xada em 80% do salário mínimo regional, alterando-se, também, o termo 

inicial e fi nal do seu recebimento pela fi lha do vitimado para, respectivamente, 

a data do ajuizamento da ação e a data em que a menor completar 18 anos 

de idade. Em relação ao dano moral, dizem, além do excesso do valor, que a 

mãe da menor teve relacionamento amoroso com o réu por período diminuto, 

afastando-se, assim, a possibilidade de alcançar-lhe indenização pelos danos 

morais decorrentes do falecimento do pai de sua fi lha.

Quanto ao valor da pensão, destacaram que, acaso vivo, o falecido 

contribuiria com percentual entre 15% a 40% do seu salário para a manutenção 

da sua fi lha, não se podendo, assim, fi xar a pensão em 80% do salário mínimo 

regional como ocorrera, pois os recorrentes pagariam mais do que o próprio pai 

para a menor. Pediram o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.
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O recurso não foi admitido na origem.

Foi interposto agravo em recurso especial.

Dada vista ao MPF, pugnou-se pelo conhecimento do agravo para, desde 

logo, conhecer em parte do recurso especial e desprovê-lo.

Entendi por bem dar provimento ao agravo, determinando a sua conversão.

É o relatório.

VOTO

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

O presente recurso especial foi interposto no curso de ação de indenização por 

danos materiais e morais (ação civil ex delito) ajuizada pela menor D I F R e 

pela sua genitora L M I F, esta em nome próprio e representando sua fi lha, em 

decorrência do assassinato de G S R.

Os réus, ora recorrentes, foram condenados em sede criminal. Ricardo, 

por homicídio culposo, reconhecido o excesso da exculpante da legítima defesa, 

tendo sido benefi ciado por sursis, com período de prova de 2 anos. Abílio, por 

homicídio doloso, foi condenado a 14 anos de prisão pela prática de homicídio 

duplamente qualifi cado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(...) Condenar os réus, em redime de solidariedade:

a) ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente, pelo IGP-M, desde a 

presente data, e acrescidos de juros de mora, de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

desde a data do ilícito (01.12.2001) até 10.01.2003, e de 01% (um por certo) ao 

mês, desde então, à razão de 1/3 (um terço) para a coautora Lisiane e 2/3 (dois 

terços) para a coautora Danielle, devendo a parcela desta permanecer depositada, 

até a sua maioridade, em conta movimentável apenas por ordem judicial; e

b) ao pagamento de pensão alimentícia mensal à coautora Danielle, em 

valor equivalente a 80% do salário mínimo regional deste Estado, tendo início a 

obrigação em 01.12.2001 e fi ndando em 21.08.2022.

Os montantes já vencidos deverão ser corrigidos pelo IGP-M e acrescidos dos 

juros moratórios, desde cada vencimento.

As prestações vincendas observarão a variação do salário mínimo regional, 

adotando-se, na hipótese de sua extinção, o correspondente ao salário mínimo 

nacional.
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A Colenda Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul negou provimento à apelação interposta pelos réus, mantendo a 

sentença de parcial procedência.

A discussão aqui trazida a conhecimento deste Colegiado diz com os 

seguintes tópicos controvertidos:

a) a legitimidade do corréu Ricardo para responder à presente ação civil ex 

delito;

b) o direito da coautora (mãe da fi lha do falecido) à indenização pelos 

danos morais;

c) o valor da indenização pelos danos morais;

d) o valor da pensão;

e) o dies a quo e o dies ad quem do pensionamento.

Passo à análise de cada um dos referidos tópicos controvertidos.

a) Legitimidade passiva do corréu Ricardo:

O acórdão recorrido, sobre a questão, asseverou:

Na espécie, a responsabilidade do corréu Ricardo subsiste em razão da prática 

de homicídio culposo, reconhecido em decorrência de ter a parte manifestamente 

excedido nos meios da legítima defesa, não sendo a ausência de dolo motivo 

sufi ciente para afastar o dever de indenizar.

Segundo o que dispõe o art. 188, inciso I, primeira parte, do Código Civil, 

não constituem atos ilícitos os praticados em “legítima defesa”; assim, o excesso 

no agir do agente, reconhecido na esfera penal, é sufi ciente a trazer refl exos 

no âmbito da responsabilidade civil. A este respeito, e porque bem analisada a 

questão, peço vênia para trazer trecho do parecer do douto Procurador de Justiça, 

in verbis:

Trata-se de ação civil “ex delito”, sendo que o evento danoso, o nexo de 

causalidade entre conduta dos agentes, bem como o nexo de imputação 

a estes do dever de indenizar - qual seja a culpa em sentido amplo, isto é, 

abrangendo dolo e culpa dos ora apelantes - restou reconhecida em júri 

popular, que entendeu que Abílio cometeu homicídio doloso e Ricardo 

excedeu-se culposamente na legítima defesa, incorrendo nas penas do 

homicídio culposo, tal como bem apanhado pelo magistrado sentenciante, 

cabendo aqui a aplicação do disposto no artigo 935 do Código Civil vigente: 

“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo 

questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, 

quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
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Logo, descabe qualquer discussão acerca da responsabilidade dos réus, 

ora apelantes, devendo ser totalmente rechaçado o reconhecimento da 

ilegitimidade passiva do apelante Ricardo Siqueira, com sua a exclusão 

da lide em tela, máxime em face da incidência conjugada das disposições 

normativas previstas nos artigos 927 e 186 do Código Civil em vigor.

Não fosse a espécie hipótese de fato punido criminalmente, de qualquer 

sorte, ao tratar do instituto da legítima defesa sob o infl uxos da legislação civil 

temos de nos voltar para o seu berço natural: o Direito Penal.

Lembra Flávio Tartuce (in Direito Civil, V. 2, 13ª ed., Ed. Forense, 2017, 

p. 612), com apoio na lição do Professor Sílvio Venosa, que: “a legítima defesa 

constitui uma justifi cativa para a conduta, devendo ser utilizado o mesmo 

conceito do Direito Penal.”

Posiciona o tema, ainda, do seguinte modo:

(...) a sociedade organizada não admite a justiça com as próprias mãos, mas 

acaba reconhecendo situações nas quais o indivíduo pode se utilizar dos meios 

necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente contra si mesmo ou 

contra as pessoas que lhe são próximas ou os seus bens.

Com os olhos voltados ao Direito Penal, tem-se que a legítima defesa é 

uma das excludentes de ilicitude (descriminantes), como bem se evidencia no 

art. 23 do Código Penal:

Exclusão de ilicitude

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

(...)

II - em legítima defesa;

Assim o é porque o crime consubstancia ação típica, ilícita e culpável 

e, nas hipóteses em que aquele que teria praticado o crime o faz em legítima 

defesa, não se reunindo os três elementos [faltaria na ação a sua ilicitute], não se 

poderia falar em ato criminoso, sendo, pois, ato lícito para o direito.

O legislador, no entanto, apesar de estabelecer que o agir em legítima 

defesa não se revela ilícito - e aqui se pauta na máxima de que a ninguém há 

de se exigir suportar o injusto -, estabelecera limites ao exercício dessa defesa, 

prevendo que ela deverá ser moderada e necessária e, ainda e por consequência, 

que em assim não sendo, o excesso será punido:
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Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 

meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 

outrem.

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

(...)

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 

responderá pelo excesso doloso ou culposo.

Em que pese o recorrente possa ter, em algum momento do chamado iter 

criminoso, estado em situação de legítima defesa, desde que dela passou a usar 

imoderadamente, ingressou na seara da ilicitude e, assim, da punibilidade penal 

e, consequentemente, adentrou no âmbito da compensação civil dos danos por 

ele causados.

Zaff aroni e Pierangeli sobre a questão da ponderação dos males, asseveram 

(in Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral, 2ª Ed. Em e-book, Ed. RT, 

2018, item 328):

(...). A legítima defesa não pode contrariar o objetivo geral da ordem jurídica - a 

viabilização da coexistência -, de maneira que, quando existe uma desproporção 

muito grande entre o mal que evita quem se defende e o que lhe quer causar quem o 

agride, porque o primeiro é ínfi mo comparado com o segundo, a defesa deixa de ser 

legítima.

Desta forma, o uso de uma espingarda para evitar que uma criança se apodere 

de uma maçã, por mais necessário que seja, como aconteceria no caso em que o 

proprietário da maçã fosse um paralítico e a espingarda fosse o único meio que 

tivesse ao alcance de sua mão (exemplo de Mezger), não pode ser tolerado pelo 

direito. E assim é, não porque o bem jurídico “vida” tenha hierarquia superior ao 

bem jurídico propriedade, mas porque a ordem jurídica não pode tolerar que 

uma lesão à propriedade, de tão pequena magnitude, justifi que o emprego de 

um meio que, ainda que necessário, seja tão grandemente lesivo, como o é um 

disparo mortal.

E, por outro lado, ao tratar da moderação, pontifi cam (op. cit. item 333):

Não pode haver uma desproporção muito grande entre a conduta defensiva e 

a do agressor, de maneira que a primeira cause um mal imensamente superior ao 

que teria produzido a agressão. Há um certo limite, isto é, um corretivo, que exclui 

a moderação, e, portanto, a defesa, em casos como o do paralítico.

A esse respeito, ainda, professa Luiz Regis Prado (in Comentários ao Código 

Penal, 3ª ed. em e-book, Ed. RT, 2017, item 32):
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(...) a defesa legítima deve ser necessária e moderada, isto é, indispensável 

à repulsa e sem ultrapassar os limites necessários para afastar a ação agressiva 

ilícita (moderamen inculpatae tutelae). Os meios necessários são os sufi cientes 

para arrostar a agressão, tendo-se em conta o que as circunstâncias permitem. 

Demais disso, é mister que exista certa proporcionalidade entre a agressão e a 

reação defensiva, em relação aos bens e direitos ameaçados. Caso contrário, a reação 

defensiva é ilícita, já que excessiva, e pode dar lugar à legítima defesa por parte do 

inicial agressor (legítima defesa sucessiva). Pondera-se tanto a gravidade do ataque 

como a natureza e a relevância do bem jurídico objeto de proteção.

Ora, se antijuridicidade é contradição ao direito e o excesso na legítima 

defesa é punível, porque vedado (acaso se tipifique o fato como crime), é 

evidente que, na espécie, não haverá falar em ausência de ilicitude na conduta do 

recorrente e, assim, em aplicação do art. 188 do CC.

A propósito, essa é a lição da doutrina nacional:

Rui Stocco (in Tratado de Responsabilidade Civil, 2ª ed. Em e-book, Ed. RT, 

2015, item 9.03):

“Se, agindo em legítima defesa, na defesa de pessoa ou bem, o agente causa 

dano a terceiro, não tem o dever de ressarci-lo, porque o seu comportamento ex vi 

do disposto no art. 188, I do CC/2002, não constitui ato ilícito. Evidentemente que 

se exigem desse agente moderação e proporcionalidade entre aquilo que defende e o 

dano que causar, sem o que não se caracterizará a causa de isenção.”

José Carlos Van Cleef de Almeida Santos e Luís de Carvalho Cascaldi (in 

Manual de Direito Civil, 1ª ed. Em e-book, Ed RT, 2015, item 10.4.1):

“Para que esteja confi gurada a legítima defesa, a ação para proteger o bem ou 

a pessoa deve ser proporcional à intensidade da agressão, isto é, limitada àquilo 

que é necessário para anular ou evitar a ofensa. Os atos de defesa ou destorço 

não podem ir além daquilo que é necessário ou indispensável para proteger o 

bem ameaçado. E os atos de defesa têm que ser imediatos, ou seja, um esforço 

ou resposta para evitar e proteger o bem ameaçado, não se confunde com um 

contra-ataque, nem com um revide ou vingança.

Se agir com exagero na repulsa, ou seja, se a defesa for desproporcional à 

injusta agressão, haverá excesso na legítima defesa e aquele que se excedeu 

responderá pelos prejuízos que o seu excesso causar (art. 187, CC).”

Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior (in Instituições de Direito 

Civil, 1ª ed. em e-book, E. RT, 2015, V. I, Tomo II, item 74.1):

“É causa de exclusão da antijuridicidade do ato de defesa, tanto no direito 

civil como no penal. O CP 25 defi ne legítima defesa: “Entende-se em legítima 

defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 
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agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. O CC 1.210 § 1º autoriza 

o destorço pessoal para a recuperação da posse, que é ato de legítima defesa: “§ 

1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua 

própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de destorço, não 

podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”. Note-se 

que os elementos constitutivos da legítima defesa estão no CC 1.210 § 1º (injusta 

agressão: possuidor esbulhado; atual ou iminente: contanto que o faça logo; atos 

não podem ir além do indispensável: meios moderados).

Se a repulsa a ato injusto for exercida de modo desproporcional, há excesso na 

legítima defesa e aquele que assim agiu responde pelo excesso.”

Flávio Tartuce (op. cit. p. 612):

Para a confi guração da legítima defesa cabe analise caso a caso, sendo certo 

que o agente não pode atuar além do indispensável para afastar o dano ou a 

iminência de prejuízo material ou imaterial. O conceito ainda pode ser retirado do 

art. 1.210 do CC/2002, que trata da legítima defesa da posse, nos casos de ameaça 

e de turbação; e do desforço pessoal, nos casos de esbulho. Nesse sentido, 

enuncia o § 1º do art. 1.210 que “O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá 

manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos 

de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou 

restituição da posse”.

Exemplifi cando, se o proprietário de uma fazenda desfere tiros de arma de 

fogo diretamente contra invasores de seu imóvel, não haverá legítima defesa, mas 

excesso no exercício da defesa (abuso de direito), estando confi gurado o seu dever de 

indenizar.

Sílvio Venosa (in Direito Civil, Ed. Atlas, 2001, p. 524):

Responde também o agente pelo excesso na legítima defesa, isto é, quando 

sua conduta ultrapassa os limites da ponderação. Deverá responsabilizar-se, 

proporcionalmente, pelo excesso cometido, pois subsiste a ilicitude em parte da 

conduta.

A hipótese, pois, não é de mera incidência da causa de justifi cação, ou seja, 

de situação em que alguém venha a repelir injusta agressão, atual ou iminente, 

a direito seu ou de terceiro, usando moderadamente dos meios de que dispõe, 

mas a de que o defendente passa a agressor e o que inicialmente poderia não ser 

considerado crime vem a consubstanciar ilícito penal.

O recorrente, Ricardo Siqueira, foi condenado criminalmente e a sua pena 

apenas não fora executada porque a ele fora concedido o sursis.

O referido instituto processual, disciplinado no Código Penal no art. 77, 

tem como premissa uma condenação penal, pois se consubstancia na suspensão 
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da execução de penas cominadas de até 2 anos, observados, ainda, os demais 

requisitos legais.

Luiz Regis Prado sobre ele esclarece (in Comentários ao Código Penal, 3ª ed. 

em e-book, Ed. RT, 2017, itens 1 e 2 dos comentários ao art. 77):

A suspensão condicional da pena é a suspensão parcial da pena privativa de 

liberdade de curta duração por determinado prazo, desde que cumpridas certas 

condições e observados os requisitos previstos no art. 77 do CP. O magistrado 

pode suspender a execução da pena privativa de liberdade, logo após defi ni-

la em decisão condenatória - satisfeitos os pressupostos legais - devendo, 

necessariamente, quer a conceda, quer a denegue (vide art. 157, LEP), manifestar-

se a esse respeito na sentença.

(...)

A natureza jurídica da suspensão condicional da pena é questão altamente 

controvertida (v.g., meio repressivo e preventivo da prática de novos delitos; 

substitutivo da pena privativa de liberdade de curta duração; causa sub conditione 

de extinção da punibilidade). Havido como direito público subjetivo do réu pela 

doutrina preponderante, o sursis apresenta caráter nitidamente sancionatório 

(sobretudo após a Reforma Penal de 1984).

Nesta conjuntura, é inegável a existência de uma condenação, pois de 

suspensão condicional do processo não se trata.

Lanço mão, novamente, do magistério do ilustre penalista já referido, Dr. 

Luiz Regis Prado:

Cumpre não confundir a suspensão condicional da pena com a denominada 

suspensão condicional do processo, prevista pela Lei 9.099/1995. Com efeito, 

nesta o que se suspende é o próprio processo - e não a sanção penal que ainda 

nem chegou a ser aplicada - por determinado prazo (entre dois e quatro anos), 

cumpridas certas condições (art. 89, §§ 1º e 2º) e preenchidos requisitos de 

natureza objetiva e subjetiva pelo acusado (art. 77, CP). Aplica-se a suspensão 

condicional do processo tão somente às infrações penais processáveis mediante 

ação penal pública, cuja pena mínima abstratamente cominada seja igual ou 

inferior a um ano (art. 89, caput, Lei 9.099/1995), sendo ou não infração penal de 

menor potencial ofensivo (v.g. o crime de furto simples, art. 155, do CP). (op. cit. 

item 3 dos comentários ao art. 77)

Diante destas considerações, não há falar em ausência de ilicitude e, assim, 

em afronta ao art. 188 do CC, impondo-se manter o v. acórdão do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no que concerne.
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b) Direito à indenização pelos danos morais:

Os recorrentes, aqui, alegam que a coautora, mãe da fi lha do falecido e que 

com ele não mantinha relação conjugal, seja mediante casamento, seja mediante 

união estável, não teria direito à indenização pelos danos morais decorrentes de 

sua morte.

O acórdão, no que respeita, é claro - e sua conclusão se revela escorreita 

-, no sentido de que, apesar de união estável inexistir à época do passamento, 

o direito à indenização, ainda assim, não poderia ser negado, tendo em vista a 

profundidade do relacionamento havido e mantido entre a autora e o falecido.

A propósito:

Na espécie, acresço que a despeito de não ter sido reconhecida a união estável 

entre a demandante Lisiane e o falecido Guilherme, tal situação não é sufi ciente 

para afastar a indenização por danos morais.

“Ora”, o caso em comento guarda questão sui generis, qual seja, a existência 

de um relacionamento entre as mencionadas pessoas, fato que culminou com 

o nascimento de uma criança - circunstância que diz com a continuidade da 

geração familiar.

A moldura fática do vínculo havido entre a coautora Lisiane e o falecido refl ete 

mais do que um mero namoro mantido entre um jovem casal, tratando-se de 

ocorrência mais peculiar e que guarda maior profundidade emocional e afetiva.

Inegável, pois, o sofrimento extrapatrimonial decorrente da morte de pessoa 

com a qual manteve íntimo envolvimento do qual resultou o nascimento de uma 

descendente, circunstância que certamente rememorará a demandante do já 

mencionado vínculo afetivo.

Dito assim, os abalos extrapatrimoniais, na espécie, se têm tanto pelo abalo 

próprio, como também por ricochete.

Em sede doutrinária, já defendi que a defi nição da legitimidade das vítimas 

por ricochete em face do dano morte apresenta grande relevância prática, em 

face da necessidade de se limitar o leque de pessoas atingidas refl examente 

pelo evento danoso e, assim, de legitimados para postular a correspondente 

compensação.

A propósito, ponderei (in Princípio da Reparação Integral, Ed. Saraiva, 1ª 

ed., 2ª tiragem, São Paulo: 2011, p. 294):

Fatos graves, como a morte trágica de uma pessoa em desastre aéreo ou em 

acidente de trânsito, afetam drasticamente não apenas os parentes próximos 
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(fi lhos, pais, cônjuge, irmãos), mas também atingem fortemente os amigos do 

falecido e demais familiares mais distantes. A difi culdade está em estabelecer os 

limites de parentesco ou de amizade para o reconhecimento da ocorrência desse 

dano extrapatrimonial pelo prejuízo de afeição, o que é relevante para efeito de 

se fi xar a legitimidade para a propositura da ação indenizatória.

Analisando o direito comparado, conclui que a questão da legitimidade é 

enfrentada, com profundidade, pelo direito francês:

Após uma fase inicial permissiva, a jurisprudência francesa, a partir de 1931, 

restringiu a legitimidade, passando a exigir a presença de dois requisitos: a) liame 

de parentesco; b) dano-morte. A jurisprudência posterior evoluiu para um ponto 

intermediário, exigindo a comprovação pelo terceiro interessado do seu especial 

sofrimento com o evento danoso. Atualmente, a jurisprudência francesa renunciou 

a critérios excessivamente rígidos, sendo exigido apenas pela Corte de Cassação que 

os prejuízos invocados pelo terceiro sejam pessoais, certos e lícitos.

No direito português, o art. 496, n. 2 e 3, do seu CC/66 estabelece 

textualmente que:

2 - Por morte da vítima, o direito à indemnização por danos não patrimoniais 

cabe, em conjunto, ao cônjuge não separado de pessoas e bens e aos fi lhos ou 

outros descendentes; na falta destes, aos pais ou outros ascendentes; e, por 

último, aos irmãos ou sobrinhos que os representem.

3 - Se a vítima vivia em união de facto, o direito de indemnização previsto no 

número anterior cabe, em primeiro lugar, em conjunto, à pessoa que vivia com ela 

e aos fi lhos ou outros descendentes.

No tocante ao direito brasileiro, concluí seguir-se a mesma linha do direito 

europeu, sendo a nossa jurisprudência bastante restritiva no reconhecimento da 

legitimidade para o ajuizamento de ação de indenização por danos morais, em 

que pese sensível às peculiaridades do caso.

A legitimidade para a propositura da demanda indenizatória por danos 

extrapatrimoniais, em regra, é reconhecida em favor dos parentes mais próximos 

da vítima falecida (cônjuge, companheiro, pais e fi lhos), mas, ainda assim, poder-

se-á admitir a legitimidade de outras pessoas em face de sua especial afi nidade.

A propósito, destaquei (op. cit. p. 295):

O cuidado que se deve ter é que o critério principal é o laço de parentesco ou 

afi nidade, não se exigindo, diferentemente da pensão por morte, a demonstração 
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de dependência econômica, pois o prejuízo extrapatrimonial derivado do dano-

morte independe da classe social ou da condição econômica das vítimas por 

ricochete.

O STJ, em acórdão relatado pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 

ação indenizatória por dano moral derivado da morte da vítima, após afastar a 

necessidade da prova da dependência econômica dos autores em relação ao 

falecido, reconheceu, “em face das peculiaridades da espécie”, que “os irmãos e 

sobrinhos possuem legitimidade para postular a reparação pelo dano moral’’.

Em relação aos parentes próximos, a presunção é de que exista a relação de 

afi nidade. Essa presunção, porém, não é absoluta, admitindo prova em sentido 

contrário (juris tantum).

Essa orientação flexível mostra-se mais consentânea com o princípio da 

reparação integral, particularmente em sua função concretizadora, permitindo 

o reconhecimento pelo juiz de que outras pessoas diretamente afetadas pelo 

dano-morte também detenham legitimidade para a propositura da demanda 

indenizatória por extrapatrimonial (prejuízo de afeição).

Nesse panorama, tenho que o acórdão recorrido merece ser mantido, até 

mesmo porque, na forma com que foram fundamentadas as suas conclusões, a 

revisão não prescindiria da reanálise do contexto fático probatório enfrentado.

É que, apesar de a coautora, quando da data do fatídico assassinato, não 

manter relação conjugal com o pai de sua fi lha, logrou a instância de origem 

identifi car que a relação mantida com o falecido possuía profundidade sufi ciente 

a evidenciar o seu abalo com a morte daquele com quem dividia a paternidade 

da coautora.

A responsabilidade que decorre da criação de fi lhos, notadamente em 

tempos atuais, em que o educar e proteger está se tornando cada vez mais difícil 

e complexo, quando dividida entre pai e mãe acaba por revelar-se tarefa menos 

árdua do que a atribuída a apenas um dos genitores.

Apenas com base no fato de que não haveria uma relação conjugal entre a 

autora e o falecido, não se tem como concluir pela ausência de especial afi nidade 

a fazer reconhecida a existência de danos morais indenizáveis na espécie. 

Ademais, alterar a conclusão da Corte local, porque estar-se-ia a exigir deste 

Tribunal Superior revisitar as provas coligidas no cursa da ação, é providência 

vedada, como já antecipei, na forma do enunciado 7/STJ.

Mantenho, assim, o reconhecimento do direito da mãe da infante à 

indenização pelos danos morais.
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c) Valor da indenização pelos danos morais:

A sentença, mantida em grau recursal, condenou os réus solidariamente 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000,00, 

corrigidos monetariamente, pelo IGP-M, desde a data do arbitramento, e 

acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a data do ilícito (01.12.2001) 

até 10.01.2003, e de 1% ao mês, desde então.

Referido valor, consoante o acórdão recorrido, deverá ser repartido entre 

as autoras à razão de 1/3 para a mãe e 2/3 para a fi lha, devendo a parcela desta 

permanecer depositada, até a sua maioridade, em conta movimentável apenas 

por ordem judicial.

O valor fi xado, representava à época, pouco mais de 300 salários mínimos 

e, assim, não se mostra irrazoável. Aliás, as indenizações em casos como o 

presente, como se pode constatar de uma rápida pesquisa na jurisprudência 

desta Corte, tem orbitado exatamente entre 300 e 500 salários mínimos.

Ademais, cristalizou-se a compreensão junto a este Tribunal Superior 

no sentido de que, em não havendo exorbitância na fi xação da indenização, a 

pretensão de revisão do arbitramento faz-se incidente o enunciado 7/STJ.

d) Valor da pensão:

O acórdão recorrido manteve a sentença que fi xara o pensionamento à 

fi lha do falecido em 80% do salário mínimo regional.

Fixou-se o início da obrigação em 01.12.2001 e o fi m em 21.08.2022, data 

em que a alimentada completaria 24 anos.

Entendeu-se, ainda, ausente qualquer fundamento para a redução da 

pensão, poderando que:

Ao reconhecimento da parcela indenizatória, pertinente trazer aquilo que dito 

pelo nobre magistrado a quo em sentença, conforme consta do decisum:

Já o dano patrimonial experimentado por Danielle é insofi smável, visto 

que o falecido era seu pai e tinha a obrigação de prover-lhe sustento (ex vi 

artigo 1.696 do Código Civil e artigos 227 e 229 da Constituição Federal); 

ademais, a testemunha Leandro Taschetto esclareceu que Guilherme vinha 

prestando assistência à sua fi lha:

Juiz: Ele trabalha na época?
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Testemunha: Ele trabalhava comigo, ele era meu ajudante no gesso.

Juiz: Quanto ele ganhava mais ou menos? Qual era o salário na época? 

Era por serviço, como é que era?

Testemunha: Era no caso, tipo um salário mínimo, 20% de insalubridade.

Juiz: Salário mínimo mais 20% de insalubridade?

Testemunha: Exato. Era tipo o regional nosso, o regional do Estado.

[...]

Procurador da parte autora: Se ele tem conhecimento se o falecido 

pagava algum tipo de pensão para a criança?

Testemunha: Ele tava entrando na Justiça justamente para isso, pelo que 

eu fi quei sabendo.

O arbitramento, pois, como se vê, é absolutamente consentâneo à torrencial 

jurisprudência desta Corte Superior no sentido da fi xação da pensão em 2/3 do 

valor da remuneração do provedor do alimentado.

Comprovou-se, consoante reconheceu o Tribunal de origem, que a 

remuneração do falecido era de 120% do salário mínimo regional. Aplicado 

o redutor de 1/3, relativo à despesas com o próprio alimentante, o resultado 

seria exatamente o valor fi xado na decisão recorrida, de 80% do valor do salário 

mínimo regional.

Não se pode aqui pretender aplicar o entendimento de que a pensão 

alimentícia a ser paga pelo pai da infante acaso vivo poderia ser arbitrada em 

valor inferior, pois o crime cometido pelos recorrentes, ceifando a vida do 

genitor da menor, impedira, por completo, a possibilidade de ele vir a provê-la.

Não se pode, assim, presumir que o valor que ele contribuiria para o 

sustento de sua fi lha seria inferior ao que a jurisprudência normalmente arbitra 

nas hipóteses de falecimento do alimentante.

A orientação adotada no acórdão recorrido, como já adiantei, sintoniza-se 

com o entendimento pacífi co do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, 

nesta conjuntura, qualquer reparo.

e) Dies a quo e dies ad quem do pensionamento:

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o pensionamento não tem 

início na data do ajuizamento da ação e nem tem fi m na data da maioridade da 

alimentanda.
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A morte do pai da menor levou à absoluta impossibilidade, desde o 

momento do passamento, de vir ele a prover as necessidades de sua fi lha, 

devendo desde a data do falecimento incidir o direito ao pensionamento.

Em relação ao termo fi nal, também não há falar em ilegalidade.

A orientação fi rmada nesta Corte Superior é a de que o pensionamento ao 

fi lhos em face da morte de um dos pais há de ser fi xado até a data de 25 anos, 

pois período em que se presume já teriam completado a sua formação.

A propósito, por todos:

Administrativo e Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. 

Responsabilidade civil. Morte do genitor da autora por eletrocussão, quando 

custodiado em presídio estadual e em serviço interno. Pensionamento de fi lho 

menor. Idade de 25 anos. Acórdão em consonância com a jurisprudência do STJ. 

Divergência jurisprudencial não demonstrada, nos moldes legais e regimentais. 

Agravo interno improvido.

(...)

III. Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, 

relativamente ao filho menor, “no que se refere ao termo final da pensão, a 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em 

que o fi lho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade” (STJ, AgRg no 

AREsp 113.612/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 

06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Segunda Turma, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/09/2012. (...)

(AgInt no REsp 1.600.692/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda 

Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 24/08/2017)

Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de preso. Valor 

da indenização. Revisão de fatos e provas. Súmula 7/STJ. Filhos da vítima. 

Pensionamento. Termo fi nal. Jurisprudência pacífi ca. Súmula 83/STJ.

1. É impossível alterar as premissas fáticas consignadas no aresto atacado, 

para concluir no sentido de que a indenização é desarrazoada, sob pena de 

revolverem-se fatos e provas dos autos.

Pela mesma razão não cabe analisar a assertiva do recorrente de que “não há 

nos autos qualquer elemento probatório a justifi car o pagamento da pensão de 

2/3 do salário mínimo” (fl . 310), ao argumento de não existir prova de que o de 

cujus auferisse renda.

2. A pensão em decorrência da morte do pai deve alcançar a data em que os 

benefi ciários completem 25 anos de idade, quando se presume terem concluído 

sua formação, incluindo-se a universidade. Precedentes. Súmula 83/STJ.
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3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1.007.101/ES, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 08/04/2008, DJe 22/04/2008)

Recurso especial. Civil e Processual Civil. Morte do pai e marido dos recorridos. 

Pensão mensal. Termo final. Dano moral. Redução. Súmula n. 7/STJ. Verba 

honorária. Base de cálculo. Justiça gratuita. Suspensão do pagamento. Atualização 

do valor devido. Indexação ao salário mínimo. Não-cabimento. Súmula n. 284/STF. 

Defi ciência na fundamentação. Divergência jurisprudencial. Súmula n. 83/STJ. 

Omissão no acórdão recorrido. Inexistência.

1. A pensão mensal a ser paga ao fi lho menor, fi xada em razão do falecimento 

do seu genitor em acidente de trânsito, deve estender-se até que aquele complete 

25 anos.

2. O quantum indenizatório fi xado na instância ordinária a título de dano 

moral somente se submete ao controle do Superior Tribunal de Justiça na 

hipótese em que o valor da condenação seja irrisório ou exorbitante, 

distanciando-se, assim, das fi nalidades legais e da devida prestação jurisdicional 

frente ao caso concreto.

3. O cálculo da verba honorária é feito sobre o somatório de todas as prestações 

vencidas, acrescidas de doze prestações das vincendas, incluindo o valor fi xado a 

título de danos morais.

4. É inviável a análise da perda da situação de miserabilidade jurídica dos 

recorridos, tendo em vista que examinar a condição econômica dos recorridos 

demanda análise de matéria fático-probatória.

5. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula n. 

284/STF).

6. A indenização não pode ser indexada ao salário mínimo, devendo ser 

considerado o seu valor vigente à época do evento, computando-se daí por 

diante a correção monetária. Precedentes.

7. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios opostos com o fim de 

prequestionamento se o Tribunal recorrido examinou e decidiu todas as questões 

suscitadas.

8. Recurso especial não-conhecido. (REsp 586.714/MG, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009)

Não merece, assim, qualquer alteração o acórdão do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.653.141-SP (2015/0203885-8)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Mogi Guaçu

Advogado: Vagner Mazaro e outro(s) - SP282264

Recorrido: Aldo Jose Fregonezi

Advogado: Sérgio Franco de Lima Filho e outro(s) - SP216437

EMENTA

Recurso especial. Direito Empresarial e Processual Civil. Ação 

de liquidação de cotas sociais com apuração de haveres. Cooperativa. 

Fase de cumprimento de sentença. Alegação de nulidade em virtude 

da ausência de citação dos demais sócios. Litisconsórcio passivo 

necessário. Reconhecimento de nulidade que, nesta fase processual, 

causaria mais prejuízos. Precedentes do STJ.

1. Controvérsia em torno da necessidade de citação de todos os 

cooperados, como litisconsortes necessários, tendo sido a demanda 

ajuizada somente contra a Cooperativa.

2. Questão surgida na fase de cumprimento de sentença prolatada 

em ação de liquidação de cotas sociais com apuração de haveres 

cumulada com pedido indenizatório em que não ocorrera a citação 

dos demais cooperados.

3. Anulação do processo pelo juízo de primeiro grau, na fase de 

cumprimento de sentença, determinando a citação dos cooperados 

como litisconsortes passivos necessários.

4. Decisão reformada pelo acórdão recorrido que, dando 

provimento ao agravo de instrumento, determinou o prosseguimento 

do cumprimento da sentença sem a citação dos cooperados.

5. Existência de precedentes desta Corte no sentido de que a 

legitmidade passiva para as ações de dissolução de sociedade é da 

sociedade e dos sócios remanescentes.

6. Especifi cidades do caso concreto, no entanto, a recomendar 

que, tendo o recorrido já sido afastado da cooperativa e cingindo-
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se a controvérsia apenas ao cálculo dos haveres, não há razão para a 

decretação de nulidade de todo o processo, desde a sua origem, para 

que se proceda à citação dos sócios, sem haver sequer a demonstração 

do efetivo prejuízo para as partes.

7. Precedentes recentes do STJ, chancelando o entendimento 

adotado pelo acórdão recorrido.

8. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

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

Relator.

Brasília (DF), 26 de junho de 2018 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 29.6.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Mogi Guaçu em face de 

acórdão do TJSP, assim ementado:

Agravo de instrumento. Ação de liquidação de cotas sociais com apuração de 

haveres cumulada com pedido indenizatório. Insurgência contra decisão que, em 

fase de cumprimento de sentença, anulou o processo em virtude da ausência 

de citação de litisconsortes passivos necessários. Em que pese o entendimento 

já consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na dissolução 

de sociedade com apuração de haveres, os sócios e a sociedade apresentam-

se em litisconsórcio passivo necessário, as peculiaridades deste caso concreto 

ensejam solução diversa, favorável ao agravante. A legitimidade passiva na ação 

de apuração de haveres é apenas da sociedade, porquanto o afastamento do 

sócio já se verificou, cabendo apenas à pessoa jurídica constituída efetuar o 
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pagamento devido ao retirante. Reconhecer a nulidade do processo em fase de 

cumprimento de sentença importaria em grave violação aos princípios da boa-fé 

objetiva e da celeridade processual, visto que se pleiteia o acolhimento de uma 

pretensão que poderia ter sido avocada, ou até mesmo reconhecida, desde a 

petição inicial. Decisão anulada. Recurso provido.

No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional, a recorrente apontou, além do dissídio jurisprudencial, 

ofensa ao artigo 47 do CPC/73, pois na ação de apuração de haveres de sócio, 

todos os sócios da Cooperativa deveriam ter sido citados para a ação, em 

litisconsórcio necessário com a sociedade, sob pena de a sentença não produzir 

nenhum efeito, quer para o litisconsorte que integrou a relação processual, quer 

para aqueles que dela não participaram. Aduziu, ainda, que o acórdão recorrido 

diverge do entendimento fi rmado nesta Corte.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 1.002/1.026.

É o relatório.

VOTO

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

A polêmica do presente recurso especial situa-se em torno da necessidade de 

citação de todos os cooperados, como litisconsortes necessários, tendo sido a 

demanda ajuizada somente contra a Cooperativa.

No caso dos autos, o recorrido ajuizou em face da cooperativa recorrente 

demanda de liquidação de cotas sociais e apuração de haveres, que foi julgada 

procedente.

Após o trânsito em julgado e retorno dos autos à origem, a recorrida, já em 

fase de liquidação de sentença, suscitou a nulidade de todo o processo, desde a 

origem, tendo em vista a falta de citação dos sócios remanescentes, por se tratar 

de dissolução parcial de sociedade.

Cinge-se a controvérsia, assim, em se estabelecer se, no presente caso, 

deve ser mantida da nulidade decretada pelo juízo de primeiro grau, após 

encerrada a fase de conhecimento, em razão da falta de citação dos litisconsortes 

considerados necessários, já que a ação fora ajuizada somente contra a 

Cooperativa, não tendo integrado à lide os cooperados.
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Apreciando o caso, o acórdão recorrido assim analisou a questão nos 

seguintes termos, verbis:

No presente caso, todo o litígio desenvolveu-se em torno do cálculo dos haveres 

do agravante, que já havia sido afastado da cooperativa antes da propositura da 

demanda. Logo, não há que se cogitar, depois de aproximadamente cinco anos 

de iniciada a tramitação do feito, a necessidade da presença j dos demais sócios 

para que o polo passivo da ação seja devidamente constituído.

Reconhecer a nulidade do processo em fase de cumprimento de sentença 

importaria em grave violação aos princípios da boa-fé objetiva e da celeridade 

processual, visto que se pleiteia o acolhimento de uma pretensão que poderia ter 

sido avocada, ou até mesmo reconhecida, desde a petição inicial.

Assim, tendo a presente ação como objeto a liquidação de cotas sociais com 

apuração de haveres, desnecessária a presença de todos os sócios da cooperativa 

no polo passivo da lide.

Partilhando deste entendimento, Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca 

preceitua que a legitimidade passiva na ação de apuração de haveres é apenas da 

sociedade, porquanto o afastamento do sócio já se verifi cou, cabendo apenas à 

pessoa jurídica constituída efetuar o pagamento devido ao retirante.

Não há, portanto, que se cogitar a anulação de qualquer ato processual em 

virtude da ausência dos sócios da cooperativa no polo passivo da demanda. (fl s. 

970/971)

A posição adotada pelo acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência recente desta Corte, especialmente com precedente desta Terceira 

Turma, em acórdão de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi que, apreciando 

caso em muito semelhante, reconheceu a legitimidade passiva da empresa, 

sem a necessidade de litisconsórcio passivo com os demais sócios, nas ações de 

dissolução parcial com apuração de haveres.

Eis a ementa do referido julgado:

Empresarial e Processual Civil. Recurso especial. Ação de dissolução parcial de 

sociedade anônima fechada c/c apuração de haveres. Embargos de declaração. 

Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. Violação dos arts. 165 

e 458, II, do CPC. Inocorrência. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistente. 

Julgamento extra petita. Princípio da correlação. Observado. Sociedade limitada 

transformada em sociedade anônima. Quebra da aff ectio societatis. Elementos 

concretos.

1. Ação ajuizada em 08/10/2008. Recursos especiais interpostos em 07/11/2012 

e 22/11/2012, ambos atribuídos ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
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2. O propósito recursal consiste em decidir: i) acerca da negativa de prestação 

jurisdicional pelo Tribunal de origem; ii) se há litisconsórcio passivo necessário 

entre todos os sócios e a companhia em ação de dissolução parcial; iii) se há 

julgamento extra petita, ante a adoção de causa de pedir diversa da veiculada na 

petição inicial; iv) se é lícita a dissolução parcial de sociedade anônima fechada, 

com base na quebra da aff ectio societatis.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado 

corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, 

não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458, II, 535, do CPC/73.

4. A legitimidade passiva ad causam em ação de dissolução parcial de 

sociedade anônima fechada é da própria companhia, não havendo litisconsórcio 

necessário com todos os acionistas.

5. Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido 

formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, a partir da análise de 

todo o seu conteúdo.

6. A jurisprudência do STJ reconheceu a possibilidade jurídica da dissolução 

parcial de sociedade anônima fechada, em que prepondere o liame subjetivo 

entre os sócios, ao fundamento de quebra da aff ectio societatis.

7. Recursos especiais conhecidos e não providos.

(REsp 1.400.264/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

24/10/2017, DJe 30/10/2017)

Extrai-se do voto da relatora o seguinte excerto:

A Terceira Turma do STJ já decidiu acerca da indispensável formação de 

litisconsórcio passivo necessário na hipótese em que o litígio instaurado entre 

as partes culmina em ação de dissolução total da sociedade (REsp 1.303.284/PR, 

minha relatoria, DJe 13/05/2013).

Na ocasião, as razões de decidir adotadas pelo colegiado foram no sentido de 

que a participação de todos os sócios na demanda judicial de dissolução afi gura-

se essencial para que se alcance a certeza necessária da absoluta inviabilidade 

de sua manutenção. Isso porque, em tese, é plenamente possível que algum 

dos sócios venha a manifestar o desejo e a viabilidade do prosseguimento da 

atividade empresária, ainda que mediante a formação de novo quadro societário, 

quiçá destituído do intuito personae.

Na presente hipótese, entretanto, os contornos concretos do litígio dizem 

respeito unicamente à dissolução parcial da companhia, com a retirada dos 

recorridos, acionistas minoritários.

Esse dado é relevante porque o resultado útil do processo, na perspectiva 

dos autores da demanda, cinge-se à sua retirada da sociedade com a respectiva 
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apuração de haveres, portanto, eventual acolhimento do pedido formulado 

na petição inicial não conduz à absoluta inviabilidade de manutenção da 

empresa por dissolução total. Assim, a legitimidade passiva ad causam em 

ação de dissolução parcial de sociedade anônima fechada, de acordo com as 

particularidades dos autos, é da própria companhia, não havendo litisconsórcio 

necessário com todos os acionistas.

Não fosse o entendimento supra, as duas Turmas que compõem a Segunda 

Seção, já decidiram que, em casos como o dos autos, é possível mitigar o 

entendimento de que, em regra, na ação de apuração de haveres, a legitimidade 

passiva é da sociedade e dos sócios remanescentes.

Nesse sentido:

Recurso especial. Processual Civil. Ação de indenização de cota-parte e 

apuração de haveres por exclusão de sócio. Legitimidade passiva: sociedade 

empresária e sócios remanescentes. Litisconsórcio passivo necessário. Ausência 

de integração da sociedade no polo passivo. Prolação de sentença de procedência 

da ação. Anulação do feito, de ofício, pelo Tribunal de Justiça. Ausência de 

prejuízo. Citação de todos os sócios remanescentes. Peculiaridades do caso. 

Recurso provido.

1. A jurisprudência desta Corte fi rmou-se no sentido de que, em regra, na 

ação para apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da 

sociedade e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário. 

Precedentes.

2. É possível mitigar-se esse entendimento diante de especifi cidades do caso 

concreto, em que não se constate prejuízos às partes demandadas, às quais foi 

assegurada a ampla defesa e o contraditório. Precedentes.

3. Hipótese em que a ação recebeu sentença de mérito, pela procedência, 

vindo o feito a ser anulado, ex offi  cio, quando do julgamento da apelação em razão 

da falta de integração do polo passivo pela sociedade empresária, litisconsorte 

passiva necessária.

Estando o processo transcorrendo há anos, a anulação dos atos processuais 

acarretará mais prejuízos que benefícios às partes.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1.015.547/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

01/12/2016, DJe 14/12/2016)

Processual Civil. Agravo regimental no recurso especial. Intimação da 

decisão recorrida na vigência do CPC/1973. Acórdão recorrido. Omissão. Não 

ocorrência. Litisconsórcio passivo. Ausência. Nulidade. Inexistência. Prejuízo. Não 
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comprovação. Inovação recursal. Dissolução parcial de sociedade. Apuração de 

haveres. Revisão de cláusula contratual. Reexame de provas. Súmulas n. 5 e 7 do 

STJ. Decisão mantida.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 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 jurisprudência do STJ entende que, em regra, o polo passivo da ação de 

dissolução parcial da sociedade deve ser integrado pelos sócios remanescentes e 

pela pessoa jurídica correspondente. Precedentes.

3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, não deve ser declarada 

nulidade processual sem comprovação do efetivo prejuízo (pas de nullité sans 

grief). Precedentes.

4. Na hipótese em exame, não obstante a ausência de citação dos demais 

sócios, o processo não deve ser anulado, em virtude das peculiaridades do caso, 

pois não houve demonstração de prejuízo e o litisconsorte ausente “jamais 

chegaria a sustentar o que quer que seja em contrário, de modo que, a rigor, 

desnecessário anular o processo para inclusão de litisconsorte necessário e 

retorno à mesma situação que já se tem agora” (REsp n. 788.886/SP, Relator 

Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 18/12/2009).

5. Em virtude da preclusão consumativa e por caracterizar indevida inovação 

recursal, são insuscetíveis de conhecimento as teses que poderiam ter sido 

deduzidas em momento anterior, mas somente foram apresentadas nas razões 

do regimental.

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

revisão de cláusula contratual e revolvimento do contexto fático dos autos 

(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

7. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as cláusulas contratuais e os 

demais elementos de prova contidos no processo para concluir que os critérios de 

apuração de haveres previsto no contrato social da empresa eram válidos. Alterar 

esse entendimento demandaria a interpretação das disposições contratuais e o 

reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.295.141/SP, Rel. Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 12/04/2016)

Por fim, destaco que as razões recursais não trazem elementos que 

demonstrem o efetivo prejuízo da recorrida, chancelando, com isso, o acórdão 

recorrido.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.658.568-RJ (2017/0049852-5)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

Advogados: Gustavo José Mendes Tepedino - RJ041245

Milena Donato Oliva e outro(s) - RJ137546

Renan Soares Cortazio - RJ220226

Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos S.A

Advogado: Carlos Henrique dos Santos Liquori Filho - RJ141040

Recorrente: Banco Volkswagen S.A.

Advogados: Daniel Russo Checchinato - SP163580

Arthur Karasawa Resti - SP267067

Recorrente: BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento

Recorrente: Itau Unibanco S.A

Recorrente: Banco Fiat S/A

Advogados: Marta Garcia de Miranda Carvalho - RJ114913

Tânia Pinto Guimarães de Azevedo - RJ104030

Recorrente: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Advogados: Paulo Maximilian Wilhelm Mendlowicz Schonblum - 

RJ092946

Ilan Goldberg - RJ100643

Recorrente: Banco Pan S.A.

Advogados: Caio Scheunemann Longhi - SP222239

Paulo Dóron Rehder de Araújo e outro(s) - SP246516

Natália Diniz da Silva - SP289565

Recorrente: Banco GMAC S.A

Advogados: Marco Aurélio de Almeida Alves - RJ098263

Livia Cristina da Silva Saad Aff onso - RJ162092

Recorrente: Banco Sofi sa S/A

Advogado: Manuela Sampaio Sarmento e Silva - BA018454

Recorrido: Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro

Procuradores: João dos Santos Oliveira Filho - RJ099587

Rafael Ferreira Couto e outro(s) - RJ147063

Andre Luiz de Souza Cruz - RJ150514
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Interes.: ABEL - Associação Brasileira das Empresas de Leasing - 

“Amicus Curiae”

Advogados: Alberto Daudt de Oliveira - RJ050932

Rafael Henrique Fiuza de Bragança - RJ121320

EMENTA

Processual Civil, Civil e Consumidor. Recurso especial. Ação 

coletiva de consumo. Embargos de declaração. Omissão, contradição 

ou obscuridade. Não ocorrência. Prequestionamento. Ausência. Súmula 

211/STJ. Direitos individuais homogêneos. Confi guração. Órgão da 

Administração Pública desprovido de personalidade jurídica própria. 

Legitimidade ativa. Reconhecimento. Art. 82, III, do CDC. Efi cácia 

prospectiva da sentença. Deficiência da fundamentação recursal. 

Súmula 284/STF. Litisconsórcio necessário. Art. 47 do CPC/73. 

Decisão uniforme. Desnecessidade. Ilegitimidade passiva. Grupo 

societário. Desconsideração. Art. 28, § 2º, do CDC. Pressupostos. 

Inocorrência. Prova pericial. Indeferimento. Cerceamento de 

defesa. Reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ. Princípio da 

adistrição ao pedido. Congruência. Inobervância. Sentença além do 

pedido. Restrição. Mérito. Arrendamento mercantil. Divergência 

jurisprudencial. Similitude fática. Ausência. Fundamento do 

acórdão não impugnado. Súmula 283/STF. Perda do bem, sem 

culpa do arrendatário. Bem segurado. Parcelas vincendas. Cobrança. 

Impossibilidade. Enriquecimento ilícito. Confi guração. Art. 884 do 

CC/02. Limites territoriais da sentença. Efi cácia em todo o território 

nacional. Art. 103 do CDC.

1. Cuida-se de coletiva de consumo por meio da qual se questiona 

a cobrança de parcelas vincendas na hipótese perda do bem objeto 

de arrendamento mercantil (leasing) sem culpa do arrendatário e 

garantido por contrato de seguro.

2. Recursos especiais interpostos em: 16/12/2015; 18/12/2015; 

29/12/2015; 21/01/2016; 11/02/2016; conclusos ao gabinete em: 

28/03/2017, julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal cinge-se a determinar se: a) ocorreu 

negativa de prestação jurisdicional; b) a Comissão de Defesa do 
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Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é 

parte legítima para propor a presente ação coletiva de consumo; c) os 

interesses versados na inicial possuem natureza coletiva; d) a recorrente 

BV Financeira tem legitimidade para constar no polo passivo; e) 

existe litisconsórcio passivo necessário entre todas as entidades que 

prestem serviços de arrendamento mercantil; f ) houve cerceamento 

de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de 

prova pericial; g) a sentença decidiu questões que não se encontravam 

na delimitação do pedido da inicial (ultra petita); h) há divergência 

jurisprudencial com o entendimento repetitivo do REsp 1.099.212/

RJ; i) a perda sem culpa e involuntária da coisa arrendada ocorre em 

prejuízo do arrendante ou do arrendatário; j) na perda do bem objeto 

de contrato de arrendamento mercantil (leasing fi nanceiro) garantido 

por seguro e sem culpa do consumidor existe direito à cobrança das 

parcelas vincendas do contrato; k) a sentença da ação coletiva deve 

ter sua efi cácia restrita aos limites da competência territorial do órgão 

judicial prolator.

4. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os 

embargos de declaração.

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados 

como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, 

impede o conhecimento do recurso especial.

6. A ausência de fundamentação ou a sua defi ciência importa no 

não conhecimento do recurso quanto ao tema.

7. O interesse individual homogêneo é um direito individual 

que acidentalmente se torna coletivo e, pois, indisponível, quando 

transcender a esfera de interesses puramente particulares, envolvendo 

bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação 

importa à comunidade como um todo.

8. Quando constatada a relevância social objetiva do bem jurídico 

tutelado, o órgão público, mesmo se desprovido de personalidade 

jurídica própria, está legitimado a promover ação civil pública para a 

defesa de direitos individuais homogêneos, por disposição expressa do 

art. 82, III, do CDC. Precedente.

9. Na ação coletiva de consumo, não há litisconsórcio passivo 

necessário entre todos os fornecedores de produtos ou serviços, pois 
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não existe entre eles e os consumidores uma peculiar relação de 

direito material, única e incindível, que exija, necessariamente, sejam 

demandados em conjunto.

10. O art. 28, § 2º, do CDC contém de hipótese de desconsideração 

da personalidade jurídica por aplicação da teoria menor, cujos 

pressupostos não foram observados pelo acórdão recorrido ao manter 

a inclusão de BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento 

no polo passivo da presente ação coletiva.

11. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se 

refere à necessidade de produção de prova pericial e à ocorrência de 

cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é 

vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

12. Agindo fora dos limites defi nidos pelas partes e sem estar 

amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de 

ofício, o juiz viola o princípio da congruência (CPC, arts. 128 e 460), 

o que ocorreu na hipótese em exame, com a apreciação de hipótese de 

perda do bem não garantido pelo contrato de seguro, não versada na 

causa de pedir contida na inicial, confi guando julgamento ultra petita 

(além do pedido).

13. Ocorrendo julgamento para além do pedido (ultra petita), 

não há necessidade de se invalidar o ato jurisdicional, bastando, para 

que haja a readequação ao princípio da congruência, seja o comando 

reduzido ao âmbito do pedido formulado pelas partes, na presente 

hipótese, ao exame da perda do bem arrendado que foi garantido por 

contrato de seguro.

14. Não há divergência jurisprudencial entre o REsp 1.099.212/RJ, 

que versou sobre a resolução do contrato em razão de inadimplemento 

com culpa da arrendatária, que deixou de pagar as prestações que 

lhe eram cabidas, e o presente processo, no qual se discute situação 

substancialmente diversa, que se refere à possibilidade de cobrança 

pelo arrendador das parcelas vincendas do contrato diante da perda 

do bem sem culpa do arrendatário (por caso fortuito ou força maior), 

tendo sido contratado seguro para a garantia do bem arrendado.

15. O arrendamento mercantil é um contrato sinalagmático, no 

qual as prestações a cargo do arrendador são a causa, o pressuposto, das 

contraprestações do arrendatário.
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16. A resolução do contrato sinalagmático decorre do 

inadimplemento, que pode ser culposo ou involuntário, regida, 

conforme o caso, por regras diversas.

17. Nos contratos sinalagmáticos em que o inadimplemento 

é involuntário e decorrente de caso fortuito ou força maior, a 

responsabilidade pelas perdas pecuniárias é do devedor (res perit 

debitori), devendo, pois, o prejuízo ser suportado por aquele que não 

pode mais cumprir a obrigação, perdendo, assim, o direito de exigir a 

contraprestação.

18. Até o momento da opção de compra, prepondera no contrato 

de arrendamento mercantil o caráter de locação, pois nem mesmo a 

cobrança antecipada do VRG descaracteriza o leasing em uma compra 

e venda a prestação. Súmula 293/STJ.

19. A prestação que se torna impossível de ser cumprida com a 

perda do bem por caso fortuito ou força maior é aquela que cabe ao 

arrendador – de pôr o bem à disposição do uso e gozo do arrendatário 

–, de modo que, pela teoria dos riscos, o contrato se resolveria e 

quem teria de arcar com os prejuízos da perda do bem teria de ser o 

arrendador, devedor da prestação que deixa de poder ser adimplida 

involuntariamente e sem culpa.

20. O bem objeto do contrato de arrendamento mercantil pode 

ser, por força da norma contida no art. 7º, IX, b, da Res. 2.309/96 do 

BACEN, submetido a garantia por meio de contrato de seguro, por 

meio do qual o arrendador tem seu interesse de obter lucro ao menos 

parcialmente protegido pela indenização securitária.

21. Nessa hipótese, nem o bem – que se perdeu – nem a 

indenização securitária são repassadas ao arrendatário, sendo essa a 

parte contratual que é privada, a despeito de ausência de culpa e do 

cumprimento das prestações que lhe cabem, da contraprestação a que 

tem direito, que é a de ter o bem a sua disposição.

22. A solução equitativa está prevista no no art. 7º, VIII, da 

Resolução 2.309/96 do BACEN e corresponde ao aditivo contratual, 

por meio do qual arrendador e arrendatário prevejam a substituição do 

bem arrendado por outro de igual natureza, inclusive na ocorrência de 

sinistro, o que, aliás, é cláusula obrigatória do contrato de arrendamento 

mercantil.
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23. Nos limites da moldura fática do acórdão recorrido, os 

arrendadores estão se locupletando ilicitamente, pois: a) a perda do 

bem sem culpa do arrendatário acarreta a resolução do contrato; e b) 

mesmo tendo recebido a indenização securitária e sem cumprirem 

com a prestação que lhes compete – de pôr a coisa à disposição do 

arrendatário, cobram as parcelas vincendas do contrato, deixando de 

observar o equilíbrio sinalagmático das prestações.

24. Os efeitos e a efi cácia da sentença não estão circunscritos a 

lindes geográfi cos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi 

decidido, possuindo a sentença, portanto, validade em todo o território 

nacional.

25. Recursos especiais parcialmente conhecidos e parcialmente 

providos.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial de BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimentos e dar parcial 

provimento aos demais recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra 

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

Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedido o Sr. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze. Dr. Ricardo Luiz Blundi Sturzenegger, pela 

parte recorrente: BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento e 

Itau Unibanco S.A. Dr. Angelo Gamba Prata de Carvalho, pela parte recorrente: 

Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Dr. Mario Salles Pereira de 

Lucena, pela parte interes.: ABEL - Associação Brasileira das Empresas de 

Leasing.

Brasília (DF), 16 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 18.10.2018

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, Banco 
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Bradesco Financiamentos S.A; Banco Volkswagen S.A.; BV Financeira SA Crédito 

Financiamento e Investimento; Itau Unibanco S.A.; Banco Fiat S/A; HSBC Bank 

Brasil S.A. - Banco Múltiplo; Banco Pan S.A.; Banco GMAC S.A; Banco Sofi sa S/A, 

com fundamento na(s) alínea(s) “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: coletiva de consumo, ajuizada pela Comissão de Defesa do Consumidor 

da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em face dos recorrentes, 

por meio da qual questiona a cobrança de parcelas vincendas na hipótese perda 

do bem objeto de arrendamento mercantil (leasing) sem culpa do arrendatário e 

garantido por contrato de seguro.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar as 

recorrentes a não mais cobrar as parcelas vincendas na hipótese de liquidação 

antecipada do contrato por perda do bem sem culpa do consumidor, ainda que 

não celebrado contrato de seguro, declarando a nulidade das cláusulas contratuais 

respectivas, e a restituir em dobro todos os valores cobrados indevidamente, 

fi xando multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a obrigação 

de fazer de apresentar registro individualizado que permita verifi car o tempo 

efetivo de duração dos contratos.

Acórdão: deu parcial provimento às apelações interpostas pelos recorrentes, 

para fi xar o prazo prescricional em 5 (cinco) anos da propositura da ação, afastar 

a obrigação de fazer de apresentar registro individualizado que permita verifi car 

o tempo dos contratos celebrados nos últimos 10 (dez) anos e determinar que a 

devolução dos valores indevidos seja realizada de forma simples.

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram rejeitados.

Recurso especial de Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil: aponta 

violação dos arts. 128, 460, e 535, II, do CPC/73; 1º, parágrafo único, da Lei 

6.099/74; e 16 da Lei 7.347/85. Afirma que houve negativa de prestação 

jurisdicional. Aduz que as consequências pela perda do bem devem correr 

exclusivamente à conta do arrendatário, devendo ser pagas as parcelas referentes 

à contraprestação pela utilização temporária do bem, sob pena de desnaturação 

da natureza jurídica do contrato. Argumenta, ainda, que a sentença seria ultra 

petita, pois o pedido inicial teria se limitado ao exame da hipótese em que houve 

a celebração de contrato de seguro. Aduz, ao fi nal, que a sentença deveria ter 

efeitos limitados à competência territorial do órgão prolator.

Recurso especial de Banco Volkswagen S.A.: aponta violação dos arts. 128, 

460 e 472 do CPC/73; 1º da Lei 6.099/74 e 16 da Lei 7.347/85, além de 

dissídio jurisprudencial. Reproduz as alegações do anterior recorrente.
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Recurso especial de Banco Bradesco Financiamentos S.A.: aponta violação dos 

arts. 233, 234, 235, 236, 393, 475, 409 do CC/02; 1º da Lei 6.099/74; 4º, VI e 

IX, e 9º, da Lei 4.595/64; 5º e 16 da Lei 7.347/85; 81, 82 e 103 do CDC; 5º, 

267, IV, 460, 469, 470 e 535 do CPC/73, além de divergência jurisprudencial. 

Além de reproduzir as alegações dos anteriores recorrentes, sustenta que a 

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro é parte ilegítima para propor a ação coletiva de consumo, pois 

não pode agir em favor de interesses disponíveis. Afi rma que o contrato de 

leasing contém cláusula suspensiva da propriedade, de modo que a coisa deve 

perecer ao comprador.

Recurso especial de BV Financeira S.A – CFI: aponta violação dos arts. 

28, § 2º, 233 a 236, 393, 421, 476 e 884 do CC/02; 7º e 103 do CDC; 1º da 

Lei 6.099/74; 4º, VI e IX, e 9º da Lei 4.595/64; 5º, 469 e 470 do CPC/73; 16 

da Lei 7.347/85. Além de reproduzir as alegações dos anteriores recorrentes, 

sustenta não possuir legitimidade passiva, pois não é sociedade de arrendamento 

mercantil e não atua nesse ramo de atividade. Afirma que o contrato de 

arrendamento mercantil tem natureza fi nanceira, sendo de competência do 

CNM sua regulamentação. Argumenta, ademais, que a sentença não poderia 

ter alcançado os contratos já fi ndos, devendo a decisão judicial ter efeitos 

prospectivos.

Recurso especial de Itaú Unibanco S.A. e Banco Fiat S.A.: apontam violação 

dos arts. 28, § 2º, 233 a 236, 393, 421, 476 e 884 do CC/02; 7º e 103 do CDC; 

1º da Lei 6.099/74; 4º, VI e IX, e 9º da Lei 4.595/64; 5º, 469 e 470 do CPC/73; 

16 da Lei 7.347/85, além de divergência jurisprudencial com o entendimento 

repetitivo proferido no REsp 1.099.212/RJ. Reitera as alegações dos demais 

recorrentes.

Recurso especial de HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo: aponta violação 

dos arts. 7º, VII, a, 23, a, da Lei 6.099/74, além de divergência jurisprudencial 

com o entendimento repetitivo do REsp 1.099.212/RJ. Reproduz as alegações 

dos anteriores recursos especiais.

Recurso especial de Banco Panamericano S/A: aponta violação dos arts. 33, 

II, 47, 128, 420, parágrafo único, I, II e III, 460, 535, II, do CPC/73; 16 da 

Lei 7.347/85; 4º, I e VI, 6º, VIII, 39, V, 47, 51, IV, XV, e 54, § 4º, do CDC; 

233 a 242 do CC/02, além de divergência jurisprudencial. Aduz ter ocorrido 

negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que houve cerceamento de seu 

direito de defesa, em razão de ter sido indeferido o pedido de produção de prova 
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pericial. Sustenta que houve violação ao princípio da igualdade e à garantia da 

livre concorrência, sendo necessária a integração do polo passivo por todas as 

empresas autorizadas a atuar no mercado de arrendamento mercantil. Reitera as 

alegações dos demais recorrentes.

Recurso especial de Banco GMAC S.A.: aponta violação dos arts. 535, II, 

do CPC/73 e 16 da Lei 7.347/85. Alega que ocorreu negativa de prestação 

jurisdicional. Reitera as alegações dos demais recursos especiais.

Recurso especial de Banco Sofi sa S/A: aponta violação dos arts. 16 da Lei 

7.347/85; 103, III, do CDC; 233 a 236 do CC/02; 586 do CPC/73, além de 

divergência jurisprudencial. Alega que a sentença foi fi xada em termos ilíquidos, 

impedindo-se a compreensão de sua extensão e sua execução.

Parecer do Ministério Público: de lavra do i. Subprocurador-Geral da 

República Dr. Antonio Carlos Alpino Bigonha, opina pelo não conhecimento 

dos recursos especiais.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal cinge-se 

a determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) a Comissão de 

Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

é parte legítima para propor a presente ação coletiva de consumo; c) os interesses 

versados na inicial possuem natureza coletiva; d) a recorrente BV Financeira 

tem legitimidade para constar no polo passivo; e) existe litisconsórcio passivo 

necessário entre todas as entidades que prestem serviços de arrendamento 

mercantil; f ) houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do 

pedido de produção de prova pericial; g) a sentença decidiu questões que 

não se encontravam na delimitação do pedido da inicial (ultra petita); h) há 

divergência jurisprudencial com o entendimento repetitivo do REsp 1.099.212/

RJ; i) a perda sem culpa e involuntária da coisa arrendada ocorre em prejuízo 

do arrendante ou do arrendatário; j) na perda do bem objeto de contrato de 

arrendamento mercantil (leasing fi nanceiro) garantido por seguro e sem culpa 

do consumidor existe direito à cobrança das parcelas vincendas do contrato; k) a 

sentença da ação coletiva deve ter sua efi cácia restrita aos limites da competência 

territorial do órgão judicial prolator.
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Recursos especiais interpostos em: 16/12/2015; 18/12/2015; 29/12/2015; 

21/01/2016; 11/02/2016.

Conclusos ao gabinete em: 28/03/2017

Julgamento: CPC/73

1. Da apontada violação ao art. 535 do CPC/73

No acórdão recorrido não há omissão, contradição ou obscuridade. Dessa 

maneira, o art. 535 do CPC/73 não foi violado.

Realmente, as questões relacionadas a: a) natureza do contrato de 

arrendamento mercantil (leasing) e as prestações de responsabilidade de cada 

um dos contratantes; b) observância do princípio da congruência (sentença ultra 

petita); c) limites territoriais da efi cácia da sentença proferida em ação coletiva 

de consumo; d) efeitos temporais da sentença de procedência; e) termos em 

que será processada a liquidação e a execução da sentença condenatória; foram 

enfrentadas pelo acórdão recorrido, ainda que em sentido oposto ao pretendido 

pelos recorrentes.

Com efeito, destacou-se, quanto à natureza do contrato de arrendamento 

mercantil (leasing) e as prestações de responsabilidade de cada um dos 

contratantes, que “o acórdão não aventou a possibilidade de dedução dos 

valores pagos a título de locação pelo arrendatário no momento de apuração/

cálculo do custo de aquisição do veículo, até mesmo porque, ao pagar cada 

parcela do contrato, que englobava a locação, o arrendatário tinha, dentre outras 

possibilidades, a de se tornar proprietário do bem ao fi nal do contrato” (e-STJ, 

fl . 5.884).

Também afi rmou-se, no que diz respeito observância do princípio da 

congruência (sentença ultra petita), que “por considerar a nulidade da cláusula 

que autoriza a cobrança das parcelas vincendas, a magistrada entendeu que, 

independentemente da contratação de seguro, não pode ser cobrado do 

arrendatário as parcelas vincendas” (e-STJ, fl. 5.884) e que “isso decorre, 

logicamente, da declaração de nulidade da cláusula que autoriza a cobrança das 

parcelas vincendas na hipótese de liquidação antecipada do contrato por perda 

do bem sem culpa do consumidor” (e-STJ, fl . 5.884).

Consignou-se, em relação aos limites territoriais, que “o alcance da 

sentença não está restrito aos limites territoriais da jurisdição do Juízo a quo, por 

ter considerado a incompatibilidade do artigo 16 da LACP com o artigo 103 do 
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CDC” (e-STJ, fl . 5.885) e que “em momento algum do julgado foi sustentado à 

inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP” (e-STJ, fl . 5.885).

Declarou-se, no que se refere à eficácia temporal da sentença de 

procedência, que “a aplicação dos efeitos da coisa julgada em relação aos 

contratos celebrados até qüinqüênio anterior à propositura da ação decorre da 

observância da prescrição quinquenal, conforme constou do decisório” (e-STJ, 

fl . 5.884).

Ressaltou-se, quanto aos termos que balizam a liquidação e a execução, 

que “se no momento em que ocorrer a perda do bem sem culpa do consumidor, 

o montante das parcelas quitadas for sufi ciente para a recuperação do capital 

investido na aquisição do bem, as arrendadoras não poderão cobrar mais nada 

dos arrendatários” (e-STJ, fl . 5.808) e que é “razoável que seja garantido às 

instituições fi nanceiras a recuperação do capital investido na aquisição do bem, 

devidamente corrigido monetariamente, aliás, conforme postulado pela autora 

na exordial da ação proposta” e-STJ, fl . 5.808).

Desse modo, tendo sido devidamente analisadas e discutidas as questões 

tidas por omissas pelos recorrentes, e adequadamente fundamentado o acórdão 

recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há se falar em 

violação do art. 535, II, do CPC/73.

2. Da competência regulatória do CNM – Ausência de prequestionamento 

(Súmula 211/STJ)

Apesar da interposição de embargos de declaração, o acórdão recorrido não 

decidiu acerca dos arts. 4º, VI e IX, e 9º da Lei 4.595/64 (natureza fi nanceira 

dos contratos de arrendamento mercantil e competência do CNM para sua 

regulamentação), indicados como violados.

Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, neste 

caso, a Súmula 211/STJ.

3. Da efi cácia prospectiva da sentença condenatória e da liquidez de título 

executivo – Defi ciência de fundamentação recursal (Súmula 284/STF)

Os argumentos invocados pelos recorrentes ou não apontam dispositivo 

infraconstitucional tido por violado ou não demonstram como o acórdão 

recorrido teria negado vigência aos arts. 5º, 469, 470 e 586 do CPC/73; 927 do 

CPC/15, no que se refere à suposta infringência ao dever de aplicação de efeitos 
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prospectivos à sentença condenatória e à necessidade de que o título executivo 

seja baseado em obrigação líquida, certa e exigível.

Essa circunstância acarreta a incidência da Súmula 284/STF, ante a 

ocorrência de defi ciência da fundamentação recursal.

4. Dos interesses individuais homogêneos e a tutela coletiva (art. 81, 

parágrafo único, I, II e III, do CDC)

A doutrina moderna defi ne o interesse individual homogêneo como um 

direito individual acidentalmente coletivo (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Tutela jurisdicional dos interesses coletivos e difusos. In Temas de Direito 

Processual Civil. 3ª série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 195-197).

Com efeito, o interesse individual homogêneo é “um interesse individual 

na origem, e que nesta perspectiva pode até ser disponível, mas que alcança toda 

uma coletividade, e com isso, passa a ostentar relevância social, tornando-se 

assim indisponível quando tutelado” (DE PINHO, Humberto Dalla Bernardina. 

A natureza jurídica do direito individual homogêneo e sua tutela pelo 

Ministério Público como forma de acesso à justiça. Rio de Janeiro: Forense, 

2002, p. 240, sem destaque no original).

O traço que caracterizará o direito individual homogêneo como coletivo – 

alterando sua disponibilidade – será, portanto, a eventual presença de interesse 

social qualifi cado em sua tutela, em virtude da transcendência da esfera de 

interesses puramente particulares pelo comprometimento de bens, institutos ou 

valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como um 

todo.

Esse interesse social qualifi cado na tutela dos interesses dos consumidores 

está presente na hipótese dos autos, haja vista a matéria atinente à cobrança de 

parcelas vincendas em razão da perda do bem arrendado sem culpa do arrendatário 

afetar toda a pluralidade de consumidores que adquiriram veículos por meio de 

contratos de arrendamento mercantil, ultrapassando, assim, a esfera de interesses 

puramente particulares para se tornar um verdadeiro interesse da comunidade.

Não há, pois, óbice à sua tutela por meio de ação coletiva de consumo.

5. A legitimidade extraordinária dos entes políticos e de seus órgãos, mesmo 

que sem personalidade jurídica própria (art. 82, III, do CDC)

Os entes federativos ou políticos, enquanto gestores da coisa pública e 

do bem comum, são, em tese, os maiores interessados na defesa dos interesses 
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metaindividuais, haja vista que “o Estado é a ordem jurídica soberana que tem 

por fi m o bem comum de um povo situado em um determinado território” 

(DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 100).

Assim, na defesa do bem comum do povo, “cabe às agências ou órgãos 

públicos promover a tutela dos interesses relativos à ‘qualidade de vida’, lato 

sensu, fi scalizando e normatizando aspectos relativos à saúde da população, 

ao controle de preços e da infl ação; à qualidade dos produtos colocados no 

mercado” (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública: em defesa 

do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores (Lei 7.347/85 

e legislação complementar). 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, 

pág. 138).

Trata-se, em verdade, de dever-poder, decorrente da supremacia do 

interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, a 

impor aos entes políticos o dever de agir na defesa de interesses metaindividuais, 

por serem seus poderes irrenunciáveis e destinados à satisfação dos interesses 

públicos.

5.1. Dos órgãos públicos sem personalidade jurídica

A legitimidade ativa de órgãos públicos desprovidos de personalidade 

jurídica própria está expressamente contemplada no art. 82, III, do CDC, 

que consigna serem legitimados “as entidades e órgãos da Administração 

Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especifi camente 

destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código” (sem 

destaque no original).

Esta 3ª Turma já teve a oportunidade de interpretar referido dispositivo, 

adotando a orientação de que “o critério para a aferição da legitimidade do 

agente público não deve ser limitado à exigência de personalidade jurídica ou mesmo 

ao rigorismo formal que reclama destinação específi ca do órgão público para a defesa 

dos interesses tutelados pelo CDC” (REsp 1.002.813/RJ, Terceira Turma, DJe 

17/06/2011, sem destaque no original).

Nessa ocasião, foi enfrentada, aliás, a legitimidade da ora recorrida – 

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro –, oportunidade em que asseverei que:

A ampla legitimação dos entes públicos decorre ainda do art. 5º, XXXII, da 

CF/88, que impõe ao Estado o ônus de promover “na forma da lei, a defesa 
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do consumidor”. O alargamento da legitimidade ativa extraordinária, com a 

consequente inclusão das entidades estatais, é uma das formas mais efi cazes que 

o legislador encontrou para cumprir o mandamento constitucional.

A recorrente, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro, integra a administração pública e é, portanto, 

legitimada para a defesa dos interesses amparados pelo CDC. A permissão 

para a defesa dos interesses difusos decorre, como se vê, da prerrogativa que 

lhe é conferida pelo art. 82, III, do CDC. Impedir a recorrente de exercer essa 

atribuição legal, assim, equivale a difi cultar ou mesmo inviabilizar a tutela coletiva 

dos direitos dos consumidores. Por essa razão, a norma do art. 82, III, do CDC deve 

sempre receber interpretação extensiva, sistemática e teleológica, de modo a conferir 

efi cácia ao preceito constitucional já mencionado. (sem destaque no original)

Assim, não se pode recusar legitimidade à autora, Comissão da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que integra a Administração Pública e 

se propõe a defender os interesses do consumidor. Patente, pois, a legitimidade 

e o interesse da recorrida para o ajuizamento da presente ação coletiva de 

consumo.

6. Do litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC/73)

Nas situações em que a relação jurídica de direito material tenha diversos 

titulares e que a sentença deva julgar o mérito de forma uniforme, a lei 

determina que o litisconsórcio, além de unitário, será também necessário, 

conforme preveem os arts. 47 do CPC/73 e 114 do CPC/15.

O litisconsórcio necessário decorre, portanto, da verifi cação da legitimidade 

para a causa e da utilidade da sentença de mérito a ser proferida no processo, 

porquanto, na hipótese em que a sentença deve ser uniforme, todos os titulares 

do direito material deverão participar do processo.

Observa-se, assim, que a necessidade do litisconsórcio está intimamente 

ligada à utilidade do provimento jurisdicional, que exige a presença de todos 

os titulares da relação de direito material para que a decisão jurisdicional possa 

produzir efeitos concretos.

Segundo as disposições legais, portanto, se aferirá a necessidade do 

litisconsórcio de acordo com a utilidade do provimento jurisdicional e a 

indispensabilidade de que todos os litisconsortes constem em um dos polos da 

ação.
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6.1. Da jurisprudência desta Corte a respeito da natureza do litisconsórcio 

passivo em ações coletivas

A circunstância de a ação coletiva de defesa de interesses individuais 

homogêneos de consumidores ter sido ajuizada unicamente em face de um 

ou alguns dos fornecedores de produtos ou serviços não é óbice à utilidade do 

eventual provimento jurisdicional de procedência dos pedidos, haja vista que 

o litisconsórcio passivo com as demais concorrentes é, nessas circunstâncias, 

meramente facultativo.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte já enfrentou a tese suscitada 

pelos ora recorrentes de que somente haveria efetiva proteção aos interesses 

individuais homogêneos do consumidor se todos os fornecedores de um 

determinado produto ou serviço constassem no polo passivo da ação coletiva de 

consumo.

Prevaleceu, no entanto, o entendimento de que “a existência, por si, de 

obrigação legal a todas [as fornecedoras de produtos ou serviços] impostas não 

as une, a ponto de, necessariamente, serem demandadas em conjunto” (REsp 

1.315.822/RJ, Terceira Turma, DJe 16/4/2015).

Foi, de fato, recentemente ressaltado que “a ação coletiva pode ser ajuizada 

em face de um único fornecedor de produtos ou serviços, pois, entre ele e os 

demais, não há uma relação jurídica única e incindível que demande julgamento 

uniforme, não havendo, assim, litisconsórcio necessário” (REsp 1.586.515/RS, 

Terceira Turma, DJe 29/05/2018).

Não há, portanto, litisconsórcio passivo necessário entre todos os 

fornecedores de produtos ou serviços, razão pela qual não há cogitar de nulidade 

do processo por violação ao art. 47 do CPC/73.

7. Da ilegitimidade passiva de BV Financeira (art. 28, § 2º, do CC/02)

O art. 28, § 2º, do CDC contém de hipótese de desconsideração da 

personalidade jurídica por aplicação da teoria menor, prevendo a possibilidade 

de responsabilização subsidiária de empresa integrante de grupo econômico 

pelos danos causados aos consumidores por outra empresa do mesmo grupo.

A incidência dessa responsabilidade subsidiária demanda, no entanto, a 

demonstração dos requisitos para a aplicação da teoria menor da desconsideração 

da personalidade jurídica.
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De fato, como já decidido por esta 3ª Turma, “a aplicação da teoria menor 

da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma 

do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se 

subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, 

mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo 

ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (REsp 279.273/SP, 

Terceira Turma, DJ 29/03/2004).

Na hipótese em exame, não foi sequer cogitado que a personalidade 

jurídica da efetiva responsável pelo suposto dano causado aos consumidores, e 

que integraria o mesmo grupo econômico BV Financeira S.A., seria obstáculo ao 

ressarcimento dos prejuízos por eles sofridos.

Desse modo, o art. 28, § 2º, do CDC não pode embasar a presença da 

recorrente BV Financeira S.A. na lide, razão pela qual o acórdão recorrido deve 

ser reformado no ponto para se julgar extinto o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI, do CPC/15), em 

relação à referida recorrente.

8. Do cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de produção de 

prova pericial (reexame de fatos e provas – Súmula 7/STJ)

Quanto ao ponto, o acórdão recorrido registrou que “como bem decidiu o 

Juízo a quo, a elucidação de tal questão não demanda a produção de prova pericial 

contábil, nem tampouco da oitiva de testemunhas, ‘uma vez que a questão 

cinge-se a verifi cação da validade jurídica ou não dos contratos de arrendamento 

mercantil celebrados pelas rés’, ou seja, especifi camente da cláusula contratual 

ora impugnada” (e-STJ fl . 5.799).

Em relação ao tema, a jurisprudência do STJ está sedimentada no 

sentido de que cabe ao juízo o discernimento acerca da sufi ciência das provas 

para elucidação da controvérsia (REsp 1.645.727/SP, Terceira Turma, DJe 

29/05/2018; REsp 1.567.768/GO, Terceira Turma, DJe 30/10/2017; REsp 

1.679.588/DF, Terceira Turma, DJe 14/08/2017; EDcl no REsp 1.364.503/

PE, Terceira Turma, DJe 09/08/2017; REsp 1.290.112/PR, Quarta Turma, DJe 

09/06/2016; REsp 1.216.853/PR, Quarta Turma, DJe 23/11/2015).

O CPC/15 dispõe, inclusive, que incumbe ao juiz indeferir a produção de 

prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas 

(art. 464, II, do CPC/15).
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Assim, rever o entendimento das instâncias ordinárias acerca da 

desnecessidade de produção de prova pericial, no particular, demandaria o 

revolvimento de fatos e provas, medida inviável em recurso especial ante o óbice 

da Súmula 7/STJ.

Não há, portanto, como o recurso especial ultrapassar a barreira da 

admissibilidade em relação ao alegado cerceamento do exercício do direito de 

defesa.

9. Do princípio da demanda e da adstrição ao pedido (congruência) – Arts. 

128 e 460 do CPC/73

Um dos princípios que instruem o Direito Processual Civil é o dispositivo, 

ou da inércia da jurisdição, segundo o qual o direito de ação pertence às partes 

ou interessados, sendo o processo instaurado somente mediante sua provocação, 

conforme previsto, de forma expressa, no art. 2º do CPC/73.

De fato, consoante afi rma Humberto Th eodoro Junior, “como o juiz não 

pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte (art. 2º), 

conclui-se que o pedido formulado pelo autor na petição inicial é condição sem 

a qual o exercício da jurisdição não se legitima” (Curso de Direito Processual 

Civil, vol. I, 55ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 559).

O princípio dispositivo tem íntima relação com os princípios da demanda 

e com o da congruência, ou da vinculação entre o pedido e a sentença.

Segundo o princípio da demanda, como a iniciativa da jurisdição deve 

partir do jurisdicionado, o magistrado não pode infl uenciar na própria abertura 

do processo e, tampouco, na determinação daquilo em que consistirá o objeto da 

jurisdição a ser por ele prestada.

Por sua vez, o princípio da congruência ou adstrição entre o pedido e a 

sentença é manifestação necessária da ampla defesa e do contraditório e do 

devido processo legal, “daí por que, sendo o objeto da causa o pedido do autor, 

não pode o juiz decidir fora dele” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Op. 

cit., pág. 559).

O princípio da congruência se encontrava previsto no art. 128 do CPC/73 

(hoje no art. 141 do CPC/15), e podia ser decomposto em pelo menos duas 

regras: a) “o confl ito de interesses que surgir entre duas pessoas será decidido 

pelo juiz não totalmente, mas apenas nos limites que elas o levarem ao processo” 

(BARBI. Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, 
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14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, pág. 403); e b) o juiz não pode “conhecer 

de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa das partes” (Idem, 

ibidem, pág. 404), ou, dito de outro modo, só pode examinar, de ofício, questões 

não suscitadas pelas partes se a lei expressamente dispensar essa iniciativa.

Conforme já decidiu esta 3ª Turma, “ao Juiz não é dada a possibilidade 

de substituir-se às partes em suas obrigações, como sujeitos processuais, exceto 

nos casos expressamente previstos em lei, sob pena de violação dos princípios 

processuais da demanda, inércia e imparcialidade” (REsp 1.133.706/SP, Terceira 

Turma, DJe 13/05/2011, sem destaque no original).

9.1. Dos efeitos da decisão além do pedido (ultra petita)

Diferentes ordens de efeitos podem surgir da constatação de que a sentença 

se desvinculou do pedido da inicial, já que a incongruência com o objeto da ação 

não necessariamente determina a sua ampla nulidade.

De fato, na hipótese de o julgamento ter conferido ao autor coisa além 

da pedida, (sentença ultra petita) não há necessidade de se invalidar o ato 

jurisdicional, bastando, para que haja a readequação ao princípio da congruência, 

seja o comando sentencial reduzido ao âmbito do pedido formulado pelas partes.

Nessa circunstância, a sentença que julga além do pedido pode ser 

corrigida para menos, restringida para dentro dos limites do pedido, pois seria 

um atentado à celeridade e à economia processual exigir uma nova sentença de 

primeiro grau de jurisdição para defi nir o que já foi julgado procedente.

Consoante declara a doutrina, “a nulidade poderáì deixar de ser declarada 

quando a sentença possa ser reduzida no juízo superior, ‘sempre que a coisa ou o 

valor sobre que recair a redução estiver expressamente mencionado na sentença” 

(SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil, 

volume 3, 27ª edição.

9.2. Da hipótese dos autos

Na inicial do presente processo, a causa de pedir remota foi assim 

delimitada (e-STJ, fl s. 4-5):

A autora analisou nos últimos anos – por intermédio de reclamações recebidas 

de consumidores – vários contratos de adesão para arrendamento mercantil de 

veículos automotores (leasing) elaborados pelas rés.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (252): 679-812, outubro/dezembro 2018 747

Da leitura dos contratos, e da análise de casos concretos apresentados por 

consumidores, concluiu haver irregularidade na forma como estes contratos são 

rescindidos e liquidados em duas hipóteses:

Na primeira, quando a despeito dos consumidores não concorrerem para a 

perda do bem arrendado, sendo, no mais das vezes vítimas de roubos e furtos, 

ou seja, da violência urbana são obrigados a adimplir com todas as parcelas 

vencidas (não pagas) e vincendas do contrato, tal qual fariam caso o mesmo 

fosse levado ao seu termo fi nal. Em outras palavras, mesmo no caso de perda 

do bem sem culpa do consumidor (sinistro) – situação em que as rés são 

imediata e integralmente ressarcidas dos valores investidos na aquisição do veículo 

por intermédio do contrato de seguro – os consumidores são obrigados a pagar 

todos os encargos e contraprestações mensais do contrato, como fariam se não 

houvesse sua “liquidação antecipada”; fato que termina benefi ciando as rés e 

permitindo o enriquecimento sem causa destas (art. 884 do CC).

Já o pedido, foi assim demarcado (e-STJ, fl . 34):

[...] a suspensão das cláusulas contratuais que permitem a cobrança de 

quaisquer valores a título de parcelas vincendas dos contratos de arrendamento 

mercantil de automóveis, sempre que, com o pagamento da verba indenizatória 

proveniente de contrato de seguro celebrado em benefício das rés, estas integralizem 

e recuperem o montante correspondente ao valor integral do curso de aquisição 

do veículo arrendado.

[...]

Que as rés sejam condenadas – em caso de liquidação antecipada do 

contrato por perda do bem sem culpa do consumidor, ou nos casos de rescisão 

antecipada com devolução do bem – a devolver ao consumidor quaisquer valores 

excedentes ao valor integral do custo de aquisição do veículo arrendado, quando, 

do somatório dos valores mensais cobrados a este título (VRG, etc.), acrescido 

do valor apurado com do pagamento da verba indenizatória de seguro (perda), ou 

tendo o valor de alienação do veículo a terceiros (devolução), apurar-se quantia 

superior à investida na compra do mesmo.

A sentença, no entanto, julgou procedente o pedido para declarar a (e-STJ, 

fl s. 4.714):

nulidade da cláusula contratual referida do contrato de arrendamento 

mercantil celebrado entre as partes, que impõe a cobrança de parcelas vincendas 

dos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre elas, na hipótese de 

liquidação antecipada do contrato por perda do bem sem culpa do consumidor, 

ainda que este não celebre contrato de seguro;
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Observa-se, portanto, que a sentença extrapolou os limites da causa de 

pedir remota (fatos constitutivos da pretensão deduzida na ação), pois, além 

de ter declarado a nulidade da cláusula que permite a cobrança das prestações 

que venham a vencer após a perda do bem, estendeu a vedação à cobrança 

de referidas parcelas contratuais à situação na qual o arrendatário não tenha 

contratado seguro para a garantia dos riscos incidentes ao bem arrendado.

Essa última circunstância – não contratação de seguro – não foi sequer 

vislumbrada na petição inicial, razão pela qual, em atenção ao princípio da 

congruência, deve ser, de plano, decotada da sentença condenatória.

Os recursos especiais devem, portanto, ser providos no ponto, para se 

restringir a matéria controvertida e, por conseguinte, a condenação imposta 

pela sentença, à possibilidade de cobrança de parcelas vencidas na hipótese de o 

arrendatário ter contratado seguro em resguardo do bem arrendado.

10. Do arrendamento mercantil fi nanceiro

10.1. Da apontada divergência jurisprudencial com julgado repetitivo

Antes de iniciar o exame do mérito propriamente dito da controvérsia, 

é preciso diferenciar a hipótese versada na presente ação daquela enfrentada 

pela Segunda Seção no REsp 1.099.212/RJ, apreciado pelo rito dos recursos 

especiais repetitivos.

Com efeito, naquela oportunidade (REsp 1.099.212/RJ), o contexto 

fático envolvido na lide referia-se ao pedido de restituição do VRG pago 

em antecipação, diluído nas prestações, em decorrência da reintegração da 

arrendante na posse do bem arrendado, a qual, por sua vez, foi resultado do 

inadimplemento culposo da arrendatária de parcelas vencidas.

Como se vê, tratava-se de hipótese de resolução do contrato em razão de 

inadimplemento com culpa da arrendatária, que deixou de pagar as prestações 

que lhe eram cabidas.

Na hipótese dos autos, por outro lado, a situação é substancialmente 

diversa, pois a controvérsia se refere à possibilidade de cobrança pelo arrendador 

das parcelas vincendas do contrato diante da perda do bem sem culpa do 

arrendatário (por caso fortuito ou força maior), tendo sido contratado seguro 

para a garantia do bem arrendado.
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Nos presentes recursos especiais, as recorrentes pretendem o reconhecimento 

de seu direito de cobrarem do arrendatário todas as parcelas vincendas do contrato, 

de modo a obterem o retorno fi nanceiro esperado no momento da contratação – o que 

abrange inclusive o lucro –, mesmo que tenha havido a perda do bem, garantido por 

contrato de seguro, sem culpa do arrendatário-consumidor. Em outras palavras, 

desejam a declaração de que o arrendatário somente se libera do contrato se 

a indenização paga pelo seguro, somada ao valor das parcelas até então pagas, 

quitarem todo o contrato.

Portanto, não há falar em divergência jurisprudencial entre o acórdão 

recorrido e o REsp 1.099.212/RJ, tampouco com a tese repetitiva nele fi rmada, 

por signifi cativa ausência de similitude fática entre os casos confrontados.

10.2. Do destaque dado à cláusula de liquidação antecipada em caso de perda do 

bem (fundamento sufi ciente inatacado, Súmula 283/STF)

Nenhum dos recorrentes impugnou o fundamento do acórdão recorrido 

de que “conforme se verifi cam dos contratos de adesão supramencionados, em 

nenhum deles a cláusula que dispõe sobre o procedimento de liquidação antecipada em 

função da perda do bem, que o obriga o pagamento das parcelas vincendas, observou o 

destaque determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive, não observou 

a ostensividade e linguagem clara e simplifi cada” (e-STJ, fl . 5.806, sem destaque no 

original), pois não apontaram a ocorrência de violação ao art. 54, § 4º, do CDC, 

que versa sobre a matéria.

Referido fundamento é suficiente, por si só, para a manutenção da 

declaração de nulidade da cláusula que sustenta a tese de que a perda do bem 

corre por conta do arrendatário e acarreta a resolução do contrato, de modo que, 

como não foi impugnado, incide, quanto ao ponto, a Súmula 283/STF.

E mesmo que assim não fosse, rever o posicionamento do acórdão recorrido 

de que a citada cláusula não foi grafada com linguagem clara e simplifi cada e 

de foram destacada demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o 

reexame de provas, vedados pelas Súmula 5 e 7 do STJ.

10.3. Natureza do contrato de arrendamento mercantil

A Lei n. 6.099/1974 defi ne o arrendamento mercantil como o negócio 

jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e 

pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, que tem por objeto o 
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arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especifi cações da 

arrendatária e para uso próprio desta (art. 1º, parágrafo único, com a redação 

dada pela Lei n. 7.132/1983).

Consoante a classifi cação doutrinária, o arrendamento mercantil (leasing), 

além de consensual, é “bilateral, criando obrigações para o arrendador (por 

a coisa à disposição do arrendatário, vendê-la no caso desse optar, ao fi nal, 

pela compra, recebê-la de volta, não havendo compra ou renovação) e para 

o arrendatário (pagar as prestações convencionadas, devolver a coisa, se não 

houver a compra da mesma ou a renovação do contrato); [...] comutativo, sendo 

certas as prestações; por tempo determinado e de execução sucessiva” (Martins, Fran. 

Op. cit. p. 558, sem destaque no original).

Além da classifi cação como contrato sinalagmático, por tempo determinado 

e de trato sucessivo, é importante ponderar que as características de referido 

contrato só podem ser apreendidas ao se constatar que seus elementos são 

constitutivos de diversos outros contratos típicos.

De fato, segundo FÁBIO KONDER COMPARATO, que alude à lição 

de Claude Champaud, existem no arrendamento mercantil ao menos “cinco 

relações obrigacionais diferentes, na ordem cronológica de seu aparecimento: 

uma promessa sinalagmática de locação, uma relação de mandato, uma locação 

de coisas, uma promessa unilateral de venda e, eventualmente, uma venda” 

(WALD, Arnoldo (org). Doutrinas Essenciais de Direito Comercial. Vol. IV. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 560).

No exame da presente controvérsia, terá importância mais destacada o 

aspecto de fi nanciamento, locação e promessa unilateral de venda.

Financiamento e locação porque, mediante o pagamento das sucessivas 

prestações, o arrendatário, de um lado, amortiza parcelas correspondentes ao 

valor de um bem; de outro lado, remunera a arrendadora pelo uso e gozo que 

fará da coisa.

Realmente, como assevera FRAN MARTINS, “em regra, com as 

prestações fi xadas, que normalmente são altas, leva-se em conta o valor do 

bem e a remuneração do seu uso e gozo pelo arrendatário”, de modo que 

“o arrendatário como que paga uma parte do valor do bem e uma parte do 

arrendamento propriamente dito” (MARTINS, Fran. Contratos e obrigações 

comerciais. 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 550).
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Promessa unilateral de venda porque, ao cabo do prazo contratual, o 

arrendante se compromete a vender o bem ao arrendatário se ele exercer sua 

opção de aquisição defi nitiva.

10.4. Das consequências da classifi cação do contrato de arrendamento mercantil 

como contrato bilateral/sinalagmático

Sendo certo que o contrato de arrendamento mercantil é um contrato 

sinalagmático, cabe verifi car as consequências dessa classifi cação.

Como se sabe, quanto aos efeitos, os contratos podem ser unilaterais ou 

bilaterais/sinalagmáticos. Nesses últimos, as prestações são correlatas, isto é, 

“uma obrigação é causa, a razão de ser, o pressuposto da outra, verifi cando-se 

interdependência essencial entre as prestações” (GOMES, Orlando. Contratos. 

26ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 85).

Nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, como afi rma a doutrina, “o 

cumprimento da prestação de uma das partes, sem o correspectivo cumprimento 

da prestação cabente à outra, instalaria um desequilíbrio no contrato, que se 

chocaria com a ideia de justiça” (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Vol. III, 

10ª ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 80).

Os contratos sinalagmáticos ou bilaterais tem, portanto, estrutura 

e dinâmica distintas da dos contratos unilaterais, haja vista a incidência de 

regras específi cas, como a) a exceção de contrato não cumprido; b) a condição 

resolutiva tácita; e c) a teoria dos riscos.

10.5. Da resolução do contrato sinalagmático

A resolução é a espécie de extinção do contrato que decorre do 

inadimplemento da prestação devida por uma das partes em favor da outra 

parte, que pode ser culposo ou involuntário.

Os efeitos da resolução culposa não podem ser, contudo, os mesmos da 

inexecução involuntária (Gomes, Orlando. Contratos. 26ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 2007, pp. 211-212).

Nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, a inexecução culposa, que 

pressupõe “inadimplemento, ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade entre o 

fato e o prejuízo” (Gomes, Orlando. P. 209, sem destaque no original), constitui 

justa causa ou para que a parte exija do inadimplente o cumprimento da avença 

ou a resolução do contrato, ambas com perdas e danos, segundo dispõe o art. 

475 do CC/02.
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Nos contratos sinalagmáticos, a opção pela resolução do contrato em 

virtude de inadimplemento culposo, se não prevista expressamente, decorre 

de cláusula subentendida (cláusula resolutiva tácita), por sua vez, relacionada à 

exceção do contrato não cumprido.

Todavia, na hipótese de inexecução involuntária, “a causa da resolução do 

contrato não é imputada à parte inadimplente, porque estranha à sua vontade” 

(GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 210).

Como a causa da inexecução do contrato não pode ser atribuída a qualquer 

das partes, pois o inadimplemento decorre de caso fortuito ou força maior, a 

solução deve ser buscada na “teoria dos riscos”, que visa identifi car quem deve 

arcar com os prejuízos decorrentes da inexecução fortuita.

10.6. Da teoria dos riscos

Conforme ressalta ORLANDO GOMES, a adoção de uma regra genérica 

sobre a imputação do prejuízo é rechaçada pela maior parte da doutrina, pois 

“não é possível submeter todos os casos a um só princípio, apesar dos esforços 

para deduzi-lo” (Obrigações, 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 225).

Assim, segundo referido mestre, foram defi nidas regras de imputação do 

prejuízo para os contratos unilaterais, os bilaterais e aqueles que tenham por 

objeto obrigação condicional.

Para os contratos sinalagmáticos/bilaterais, a regra é de que a coisa perece 

ao devedor, o que signifi ca dizer que

[...] a impossibilidade superveniente da prestação acarreta a resolução do 

contrato, eximindo o devedor de cumpri-la. Mas a prestação contraposta pode ser 

satisfeita. A questão consiste em saber se deve ser cumprida ou se, ao contrário, 

o dever de prestar se extingue em consequência da quebra do sinalagma, do 

desaparecimento de sua causa. O devedor é liberado da obrigação de satisfazer a 

contraprestação. É, portanto, o devedor que suporta o risco, que sofre o prejuízo ao 

perder o direito de exigir da outra parte que cumpra a obrigação. (GOMES, Orlando. 

Obrigações. P. 228, sem destaque no original)

Em outras palavras, portanto, “a regra res perit debitori, aplicável aos 

contratos bilaterais, signifi ca que, em havendo risco, a extinção da obrigação 

cuja prestação se tornou impossível acarreta a extinção da obrigação correlata”, de 

modo que “o prejuízo deve ser sofrido por aquele que não pode cumprir a obrigação, 

consistindo, em última análise, na perda do direito de exigir a contraprestação” 

(Obrigações, p. 229, sem destaque no original).
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É importante, pois, defi nir nos contratos bilaterais quem é o devedor de cada 

obrigação para se verifi car quem é a parte para quem a prestação se torna impossível 

de ser cumprida e que deve arcar com os prejuízos.

10.7. Dos elementos da locação inseridos no contrato de arrendamento mercantil

À luz da função econômica do contrato de arrendamento mercantil, o 

equilíbrio contratual deve ser buscado tendo em mira o interesse do arrendatário 

de usar e gozar do bem – e, somente de forma eventual adquirir sua propriedade 

– e o do arrendador de obter retorno fi nanceiro e lucro sobre a operação.

Esses interesses são correlacionados, pois, como se viu, o contrato de 

arrendamento mercantil é bilateral ou sinalagmático.

Assim, sob a ótica da interdependência das prestações, prevalece, ao menos 

até o momento da opção de compra - a qual, frise-se, somente pode vir a ocorrer 

fi m do prazo contratual, pois, do contrário, o contrato se descaracterizaria 

em uma compra e venda a prestação, nos termos do art. 10 da Res. 2.309/96 

BACEN –, o conteúdo de arrendamento/aluguel do complexo de obrigações 

envolvidas no leasing (arrendamento mercantil).

Com efeito, nem mesmo a cobrança antecipada do VRG descaracteriza o 

contrato de leasing em uma compra e venda a prestação, conforme decidido por 

esta Corte no EREsp 213.828/RS, em entendimento consolidado na Súmula 

293/STJ,

Dessa forma, em relação, pois, ao sinalagma corresponde à locação, vigente 

até o momento do exercício da opção de compra, “o arrendatário é obrigado a 

pagar as prestações, enquanto que o arrendante é obrigado a entregar a coisa 

para que o arrendatário dela use” (MARTINS, Fran, Contratos e obrigações 

comerciais. 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 558).

Realmente, diante do conteúdo de locação existente no contrato de 

arrendamento mercantil, a primeira obrigação do locador/arrendador consiste 

na entrega da coisa, sem a qual o contrato não pode preencher sua função 

econômica.

Essa afi rmação coaduna-se com a observação de FRAN MARTINS, 

segundo a qual “como obrigações do arrendador destacam-se o dever ele adquirir 

de outrem o bem para ser dado em arrendamento, pôr esse bem à disposição do 

arrendatário, entregando-lhe para uso e gozo, muito embora a propriedade continue 

com o arrendador” (Martins, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 6ª ed., Rio 

de Janeiro: Forense, 2001, p. 558-559).
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Diante dessas circunstâncias, a prestação que fi ca impossibilitada de ser 

cumprida com a perda do bem por força maior ou caso fortuito é aquela que 

cabe ao arrendador – de pôr o bem à disposição do uso e gozo do arrendatário –, 

pois a prestação correlata de pagamento das parcelas devidas pelo arrendatário 

permanece possível de ser exercitada.

Dessa forma, por aplicação da teoria dos riscos, o contrato se resolveria e 

quem teria de arcar com os prejuízos da perda do bem por caso fortuito ou força 

maior teria de ser o arrendador, devedor da prestação que deixa de poder ser 

adimplida por força maior ou caso fortuito.

10.8. Distinção entre o contrato de arrendamento mercantil e o de compra e 

venda com reserva de domínio – inaplicabilidade da regra de que a coisa perece ao 

comprador (res perit emptoris)

A regra de teoria dos riscos a ser aplicada ao contrato de arrendamento 

mercantil não se confunde com a regra do contrato de compra e venda com 

reserva de domínio.

Para fi ns desse último contrato, nos termos do art. 524 do CC/02, o 

comprador responde pelos riscos inerentes à coisa a partir de quando ela lhe foi 

entregue, mesmo que a propriedade somente lhe seja transferida no momento 

em que o preço esteja totalmente pago.

A interpretação de referida regra deve ter como norte o fato de se tratar 

de uma especial aplicação do princípio de que a coisa perece ao dono (res perit 

domino), pois esse contrato é uma exceção à regra de que a transferência de 

propriedade de bens móveis ocorre no momento da tradição.

De fato, no contrato de venda com reserva de domínio, a propriedade só se 

transfere com o pagamento total do preço. É preciso ter em vista, pois, que, em 

virtude de já ter ocorrido a tradição, o bem já se encontra na posse do comprador e 

que, portanto, cabe a ele, pelo princípio de que a coisa perece ao dono – embora 

ainda não o seja, por condição suspensiva –, arcar com os riscos de perda da 

coisa.

Essa circunstância não se verifi ca no contrato de arrendamento mercantil, 

ao menos até o momento do exercício da opção de compra.

Com efeito, até o fi nal do prazo do contrato de arrendamento mercantil, 

o arrendatário possui o bem a título de locador, não de proprietário, tampouco de 

promitente comprador.
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Realmente, no arrendamento mercantil há somente uma promessa de venda 

correlacionada a uma opção de compra, que pode nem mesmo se concretizar, se o 

arrendatário decidir por devolver o bem.

Dessa forma, nem mesmo por analogia é possível a aplicação da norma do 

art. 524 do CC/02 ao contrato de arrendamento mercantil.

10.9. Do contrato de seguro e a garantia dos riscos

Não se nega que, no exercício da autonomia da vontade, as partes possam 

estipular regras distintas para a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes de 

caso fortuito ou força maior.

Diante dessa circunstância, parcela respeitável da doutrina identifica 

como uma das características especiais do contrato de arrendamento mercantil 

a de que “todas as prestações pactuadas serão devidas, ainda mesmo que o 

arrendatário queira dar fi m ao contrato, devolvendo o bem à arrendadora antes 

de terminado o prazo contratual” (MARTINS, Fran. Contratos e obrigações 

comerciais. 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 551).

Em razão desse entendimento, propugna-se que “os riscos do bem alugado 

correm exclusivamente por conta do locatário, afastando-se outros princípios que 

regem a locação de coisa” sendo que “tal posição se explica por ser o locador 

um simples fi nanciador, que adquiriu o equipamento desejado pelo locatário 

de acordo com as indicações do mesmo” (WALD, Arnoldo. A introdução do 

leasing no Brasil., p. 512, sem destaque no original)

Até mesmo Orlando Gomes pontua que “quem suporta o risco é o seu 

utilizador”, razão pela qual, “em consequência, deve continuar a pagar o aluguel se 

a coisa perece, ainda que a causa da destruição lhe não seja imputável” (contratos, p. 

576, sem destaque no original).

Há, no entanto, circunstância desconsiderada no campo doutrinário que 

modifi ca o sentido das consequências que aparentemente decorreriam desse 

entendimento.

De fato, o bem objeto do contrato de arrendamento mercantil pode ser, por 

força da norma contida no art. 7º, IX, b, a Res. 2.309/96 do BACEN, submetido 

a garantia por meio de contrato de seguro, circunstância verifi cada, aliás, na 

hipótese em exame no presente recurso especial.
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10.10. Das consequências do seguro sobre o risco de perda/deterioração do bem

Por meio do contrato de seguro, “o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa 

ou à coisa, contra riscos predeterminados” (GOMES, Orlando. Contratos. 26ª 

ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 504).

O interesse do segurado é, portanto, o de que o risco não se concretize, mas 

que, se essa eventualidade efetivamente ocorrer, não venha a sofrer o prejuízo, 

pois será indenizado pelo segurador.

Na hipótese do arrendamento mercantil, como o bem segurado não 

pertence ao arrendatário, na hipótese de ocorrer o sinistro, a indenização será 

revertida em favor do arrendador.

De fato, por meio da cláusula adicional prevista no art. 7º, IX, b, da 

Res. 2.309/96 do BACEN, “la compañia seguradora, cuya póliza cubre los riesgos 

del locador, pero ha sido pagada por el locatario por aplicación de las disposiciones 

contractuales, indemniza al locador el valor total de la cosa destruida” (a seguradora, 

cuja apólice cobre os riscos do locador, mas foi paga pelo locatário por aplicação 

das disposições contratuais, indeniza ao senhorio o valor total da coisa destruída) 

(RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 10ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 

1.274, sem destaque no original).

Observa-se, portanto, que a perda ou deterioração do bem, garantida pelo 

contrato de seguro, não acarreta prejuízos para o arrendador.

De fato, ao ser ressarcido pelo seguro, o arrendante tem seu interesse de 

obter o lucro na operação, mesmo que parcialmente, protegido pela indenização 

do sinistro.

De outro lado, nem o bem – que se perdeu – nem a indenização securitária 

são repassadas ao arrendatário, sendo essa a parte contratual que é privada, a 

despeito de ausência de culpa, da prestação a que tem direito.

Assim, é condição para que o arrendador receba a integridade do lucro que visa 

obter com a operação de fi nanciamento/arrendamento que cumpra com o dever de 

colocar o bem à disposição do arrendatário para seu uso e gozo, sem o que não estará 

legitimado a cobrar pelas parcelas atinentes ao período em que o arrendatário não 

esteve de posse do bem arrendado, sob pena de confi gurar-se o enriquecimento sem 

causa, previsto no art. 884 do CC/02.

É o arrendatário portanto, quem sofre efetivo prejuízo, pois, com a 

indenização do sinistro benefi ciando unicamente o arrendador, deixa de poder, 
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sem culpa de sua parte – e estando adimplente com as obrigações contratuais 

que lhe cabem –, contar com o bem arrendado pronto para seu uso e gozo.

10.11. Tratamento normativo da matéria

A solução equitativa a ser adotada na hipótese de perda do bem garantido 

por contrato de seguro é aquela na qual arrendador e o arrendatário fi rmem um 

aditivo contratual, por meio do qual prevejam a substituição do bem arrendado 

em decorrência da verifi cação de sinistro.

Essa cláusula é, aliás, obrigatória nos contratos de arrendamento mercantil, 

conforme previsão do art. 7º, VIII, da Resolução 2.309/96 do BACEN, segundo 

a qual devem ser previstas “as condições para eventual substituição dos bens 

arrendados, inclusive na ocorrência de sinistro, por outros da mesma natureza, que 

melhor atendam às conveniências da arrendatária, devendo a substituição ser 

formalizada por intermédio de aditivo contratual” (sem destaque no original).

Nesses termos, a perda do bem, sobretudo quando garantida por contrato de 

seguro, não deveria ser capaz de ensejar a resolução do contrato de arrendamento 

mercantil, ao menos não pelo arrendador, eis que o inadimplemento, a partir do 

momento do recebimento da indenização, é do arrendador, e não do arrendatário, 

que, até então, está adimplente com as prestações que lhe competiam.

10.12. Da hipótese dos autos

Conforme a moldura fática delimitada no acórdão recorrido (e-STJ, fl s. 

5.801-5.802, sem destaque no original):

Conforme se verificam dos modelos dos contratos carreados autos, os 

apelantes, sem exceção, exigem o pagamento de todas as parcelas vincendas no caso 

de liquidação antecipada do contrato quando ocorre a perda do bem.

Muito embora os contratos façam referência a uma indenização compensatória, 

na verdade, na prática, tal compensação não resulta em qualquer vantagem para 

o consumidor, tendo em vista que a operação de liquidação do contrato é feita 

mediante a aplicação de um fator denominado de VEP (Valor Estipulado de Perda), 

composto “em cada momento, pela soma das contraprestações vincendas com as 

vencidas e não pagas, mais o VRG, de deduzido o montante até então já antecipado”, 

sendo certo que são acrescidos ao VEP os demais encargos de mora, conforme se 

verifi ca, por exemplo, das cláusulas 15 e 16 dos modelos de contrato do Banco Fiat 

e Banco Itaú (fl s. 1.723 e 1.780).

[...]
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Do que se verifi ca do denominado VEP (Valor Estipulado de Perda), somente as 

parcelas que chegaram a ser quitadas é que são deduzidas a favor do consumidor, 

pois as parcelas vencidas e vincendas, bem como VRG, que, em resumo, se trata do 

preço estipulado inicialmente para o exercício da opção de compra, o qual, de regra, 

é pago parceladamente conjuntamente com as parcelas do arrendamento, são 

cobradas.

[...]

É importante ressaltar que, conforme se verifi ca dos contratos, o consumidor 

somente fi cará isento do pagamento das parcelas vincendas, se tiver feito contrato de 

seguro sobre o bem arrendado e se a soma das parcelas que chegaram a ser pagas, 

com o valor da indenização paga pela seguradora, for sufi ciente para quitar todo o 

contrato.

Observa-se, das circunstâncias fáticas verifi cadas pelo acórdão recorrido, 

que as recorrentes estão, de fato, se locupletando ilicitamente, pois: a) a perda 

do bem sem culpa do arrendatário acarreta a resolução do contrato; e b) mesmo 

tendo recebido a indenização securitária e sem satisfazerem a prestação que 

lhes compete – de pôr a coisa à disposição do arrendatário, o que poderia 

ser realizado com o cumprimento da norma contida no art. 7º, VIII, da Res. 

2.309/96 do BACEN -, cobram dos arrendatários as prestações vincendas.

Assim, diante da falta de fundamentos aptos à superação das conclusões do 

acórdão recorrido, não há motivos para sua reforma, no ponto.

11. Extensão e limites territoriais da coisa julgada em ação civil pública

A questão relacionada aos limites territoriais da coisa julgada das ações 

coletivas está pacifi cada no STJ, tendo sido objeto de exame em recurso especial 

representativo da controvérsia, no qual se fi xou a tese repetitiva de que “os efeitos 

e a efi cácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfi cos, mas aos limites 

objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a 

extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 

468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1.243.887/PR, Corte Especial, 

DJe 12/12/2011).

Referido entendimento é corroborado pelos recentes julgados das Turmas 

componentes da 2ª Seção, entre os quais: REsp 1.554.153/RS, Terceira Turma, 

DJe 01/08/2017; e REsp 1.349.188/RJ, Quarta Turma, DJe 22/06/2016.

A presente decisão, portanto, tem validade em todo o território nacional, 

respeitados os limites objetivos e subjetivos do que decidido.
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12. Conclusão

Forte nessas razões, conheço parcialmente dos recursos especiais, dou 

provimento ao recurso especial de BV Financeira para, quanto a ela, extinguir o 

processo sem resolução do mérito, com substrato no art. 267, VI, do CPC/73 

(485, VI, do CPC/15), e, quando aos demais, dar parcial provimento, apenas 

para reconhecer a ocorrência de julgamento para além do pedido (ultra petita), 

restringindo o exame da controvérsia à causa de pedir deduzida na inicial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.698.701-RJ (2017/0155688-5)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Giovanna Antonelli

Advogados: Marcus Eduardo Magalhães Fontes - RJ096659

Max Frederico Magalhaes Fontes - RJ096740

Recorrido: Dermo Formulacoes Farmacia de Manipulacao Ltda - ME

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil. Uso indevido de imagem. Fins 

comerciais. Enriquecimento sem causa. Art. 884 do Código Civil. 

Justa causa. Ausência. Dever de restituição. Lucro da intervenção. 

Forma de quantifi cação.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. Ação de indenização proposta por atriz em virtude do uso não 

autorizado de seu nome e da sua imagem em campanha publicitária. 

Pedido de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da 

restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda 

de seus produtos.
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3. Além do dever de reparação dos danos morais e materiais 

causados pela utilização não autorizada da imagem de pessoa com 

fi ns econômicos ou comerciais, nos termos da Súmula n. 403/STJ, 

tem o titular do bem jurídico violado o direito de exigir do violador a 

restituição do lucro que este obteve às custas daquele.

4. De acordo com a maioria da doutrina, o dever de restituição do 

denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto 

do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do 

Código Civil.

5. O dever de restituição daquilo que é auferido mediante 

indevida interferência nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa 

tem a função de preservar a livre disposição de direitos, nos quais estão 

inseridos os direitos da personalidade, e de inibir a prática de atos 

contrários ao ordenamento jurídico.

6. A subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa não 

impede que se promova a cumulação de ações, cada qual disciplinada 

por um instituto específi co do Direito Civil, sendo perfeitamente 

plausível a formulação de pedido de reparação dos danos mediante 

a aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao 

efetivo prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de 

restituição do indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do 

demandante.

7. Para a configuração do enriquecimento sem causa por 

intervenção, não se faz imprescindível a existência de deslocamento 

patrimonial, com o empobrecimento do titular do direito violado, 

bastando a demonstração de que houve enriquecimento do interventor.

8. Necessidade, na hipótese, de remessa do feito à fase 

de liquidação de sentença para fi ns de quantifi cação do lucro da 

intervenção, observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum 

debeatur com base no denominado lucro patrimonial; b) delimitação 

do cálculo ao período no qual se verifi cou a indevida intervenção 

no direito de imagem da autora; c) aferição do grau de contribuição 

de cada uma das partes e d) distribuição do lucro obtido com a 

intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da 

relação jurídica.

9. Recurso especial provido.
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ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio 

Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 02 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 8.10.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Giovanna Antonelli, com fundamento no art. 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro assim ementado:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Uso indevido de imagem em propaganda 

de produto comercializado pela ré. Danos materiais comprovados. Lucros cessantes e 

enriquecimento sem causa (lucro da intervenção) pela violação ao direito da imagem 

da parte autora. Reforma da sentença para majorar a condenação a título de danos 

patrimoniais e extrapatrimoniais, considerando as particularidades do caso concreto, 

especialmente as condições da vítima e do ofensor. Recurso a que se dá provimento 

(e-STJ fl . 139).

Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação do art. 884 Código 

Civil, alegando, em síntese, que “(...) o v. acórdão recorrido não poderia ter 

simplesmente arbitrado, aleatoriamente, um percentual qualquer (no caso 

5%) sobre o volume de vendas do produto em questão pela recorrida para 

quantifi car o montante do lucro por esta auferido que fora obtido ‘à custa’ da 

recorrente e que, portanto, deverá ser a esta restituído com base da vedação do 

enriquecimento sem causa” (e-STJ fl . 151).

Inadmitido o recurso na origem, deu-se provimento ao respectivo agravo 

para melhor exame da matéria (AREsp n. 1.126.460/RJ).

É o relatório.
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VOTO

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

merece prosperar.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 

2 e 3/STJ).

1) Breve resumo da demanda

Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta por Giovanna 

Antonelli em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua imagem 

em campanha publicitária veiculada por Dermo Formulações Farmácia de 

Manipulação Ltda. - ME.

Além dos danos patrimoniais calculados com base em outros trabalhos 

semelhantes já realizados pela autora, pretendeu-se a restituição de todos os 

benefícios econômicos que a ré obteve na venda dos produtos atrelados ao nome e à 

imagem da autora, a serem apurados em liquidação de sentença (e-STJ fl s. 13-14).

À revelia da parte ré, o magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou 

procedente o pedido formulado na inicial, estando assim redigida a parte 

dispositiva da sentença:

(...) Julgo procedente o pedido para condenar a parte ré a proceder à ampla 

retratação pública, com uma publicação em jornal de grande circulação nos 

Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, evidenciando e esclarecendo a não 

concordância da parte autora com a campanha publicitária em tela, fi xando, por 

noventa dias, tal retratação na entrada principal e nas dependências de todos os 

seus estabelecimentos, bem como em seu website, sob pena de multa diária a ser 

fi xada em fase de execução, por cada descumprimento. Condeno, ainda, a parte ré 

a indenizar a parte autora com o valor que se obteria pela utilização autorizada da 

sua imagem, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como 

a indenizá-la no valor de 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais, acrescido 

de juros a contar da citação e correção monetária do julgado (e-STJ fl s. 67-68 - 

grifou-se).

Diante da omissão apontada pela parte autora nos subsequentes embargos 

de declaração, o juiz de primeira instância acolheu em parte os aclaratórios para 

afastar a pretensão consistente na restituição de todos os benefícios econômicos que a 

parte ré teria obtido na venda de seus produtos.



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 30, (252): 679-812, outubro/dezembro 2018 763

Na sequência, contudo, o Tribunal local deu provimento à apelação da 

autora para

(...) condenar a ré a restituir à autora o montante correspondente ao lucro da 

intervenção, este fi xado no percentual que ora se arbitra em 5% (cinco por cento) 

sobre o volume de vendas do produto DETOX (doc 02 - índices 6 e 7), baseado 

no seu preço de comercialização (preço de saída da mercadoria da fábrica), no 

período compreendido entre o início da lesão (associação do referido produto à 

imagem da demandante) e a cessação da circulação da propaganda indevida, tudo 

a ser apurado em fase de liquidação de sentença; bem como majorar o quantum 

reparatório a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (e-STJ 

fl . 139 - grifou-se).

No presente recurso, a autora defende que, em razão do princípio que 

veda o enriquecimento sem causa, deve ser objeto de restituição todo o acréscimo 

patrimonial obtido pela parte ré às custas da utilização indevida do seu nome e 

da sua imagem, sem nenhuma limitação.

2) Do direito de imagem

De acordo com a pacífi ca jurisprudência desta Corte Superior, consolidada 

com a edição da Súmula n. 403/STJ, o uso não autorizado de imagem de pessoa 

com fi ns econômicos ou comerciais dá ensejo ao dever de reparação dos danos 

morais e materiais, independentemente da prova do prejuízo.

Já dizia o saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

(...) Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do 

próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da 

prova da existência de prejuízo ou dano. O dano é a própria utilização indevida 

da imagem, não sendo necessária a demonstração do prejuízo material ou moral 

(REsp n. 267.529/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 3/10/2000, DJ 18/12/2000).

Com efeito, além da previsão contida no art. 5º, X, da Constituição Federal, 

segundo a qual são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação, assim dispõe o art. 20 do Código Civil:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 

ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 
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ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 

lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fi ns 

comerciais. (grifou-se)

Assim, uma vez constatado o uso não autorizado do nome e da imagem 

da autora em campanha publicitária veiculada pela parte ré, com fins 

eminentemente comerciais, é devida a reparação integral dos danos morais e 

patrimoniais daí decorrentes.

3) Do enriquecimento sem causa e do lucro da intervenção

Além do dever de reparação dos danos morais e materiais causados 

pela utilização não autorizada da imagem de pessoa com fi ns econômicos ou 

comerciais, emerge da doutrina a tese de que o titular do bem jurídico violado 

tem contra o violador o direito de exigir a restituição do lucro que este obteve às 

custas daquele.

O denominado lucro da intervenção, de acordo com o conceito trazido por 

Sérgio Savi, representa o “(...) lucro obtido por aquele que, sem autorização, 

interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente 

desta intervenção” (Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa. São Paulo: 

Atlas, 2012, pág. 7).

O relativo ineditismo da pretensão traz consigo a difi culdade de enquadrá-

la em algum dos institutos de Direito Civil, havendo quem defenda que a solução 

do problema se dá pela aplicação dos princípios gerais de responsabilidade civil, 

entre os quais o da reparação integral.

No entanto, conforme a clássica doutrina de Sergio Cavalieri Filho,

(...) a extensão do princípio da reparação integral foi magistralmente sintetizada 

pela doutrina francesa, como abrangendo tout le dommage, mais rien que le 

dommage - ‘todo o dano, mas não mais que o dano’, complementando 

com a afi rmação de que ‘a soma devida a título de danos deve corresponder 

rigorosamente à perda causada pelo fato danoso. (Programa de responsabilidade 

civil, 11. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014, págs. 27-28 - grifou-se)

Em âmbito doutrinário, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino também já 

manifestou o mesmo entendimento sobre a matéria:

(...)

A plena reparação do dano deve corresponder à totalidade dos prejuízos 

efetivamente sofridos pela vítima do evento danoso (função compensatória), 
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não podendo, entretanto, ultrapassá-los para evitar que a responsabilidade civil 

seja causa para o enriquecimento injustifi cado do prejudicado (função indenitária), 

devendo-se estabelecer uma relação de efetiva equivalência entre a indenização 

e os prejuízos efetivos derivados dos danos com avaliação em concreto pelo 

juiz (função concretizadora do prejuízo real). (Princípio da reparação integral: 

indenização no Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 58 - grifou-se)

Nessa medida, a inclusão do lucro da intervenção na indenização devida 

àquele que tem o seu direito violado aparenta confl itar com o princípio da 

reparação integral e com o disposto no art. 944 do Código Civil – segundo 

o qual a indenização se mede pela extensão do dano –, não se mostrando a 

responsabilidade civil o instituto mais apropriado para lhe dar guarida.

Isso porque, em determinadas hipóteses, a vantagem patrimonial obtida 

por meio da indevida intervenção em direitos ou bens jurídicos alheios, objeto 

do pedido de restituição, superará o próprio prejuízo sofrido pelo titular do 

direito.

A esse respeito, bem observa Maria Cândida do Amaral Kroetz:

(...)

A questão que se coloca neste momento é a de se saber qual instituto jurídico 

seria sufi ciente para dar fundamento à pretensão do titular do bem de exigir o 

lucro da intervenção. Ocorre que a responsabilidade civil, entendida como geradora 

da obrigação de reparar um dano, nem sempre revela-se sufi ciente para justifi car a 

restituição de um lucro, ainda que ilicitamente obtido, quando este é superior ao dano 

provocado. (Enriquecimento sem causa no direito civil brasileiro contemporâneo e 

recomposição patrimonial. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Estado do 

Paraná, Faculdade de Direito, orientador Professor Luiz Edson Fachin, 2005, pág. 

160 - grifou-se)

Tal obstáculo, contudo, é contornado pela doutrina que, afastando-se da 

aplicação das regras gerais de responsabilidade civil, fundamenta o dever de 

restituição do lucro da intervenção no enriquecimento sem causa, atualmente 

positivado no art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 

monetários. (grifou-se)

Em uma das obras pioneiras sobre o assunto no Brasil, Sérgio Savi bem 

delimita os contornos da responsabilidade civil para, em seguida, enquadrar o 

dever de restituição do lucro da intervenção no enriquecimento sem causa:
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(...)

Quando o ofensor intervém na esfera jurídica alheia, normalmente usando, 

consumindo ou dispondo de bens ou direitos de outrem, as regras tradicionais da 

responsabilidade civil podem não ser sufi cientes enquanto sanção pela violação 

de um interesse merecedor de tutela.

O ato do interventor pode não causar danos ao titular dos bens ou direitos. 

Quando causar danos, os lucros obtidos pelo interventor podem ser superiores 

aos danos causados à vítima. Na primeira hipótese, não há que se falar em 

responsabilidade civil, pois para que se conceda a indenização é indispensável 

que a vítima tenha efetivamente experimentado um prejuízo. Na célebre frase de 

Henri Lalou: “Pas de prejudice, pas de responsabilité civile”.

Já quando os lucros obtidos forem superiores aos danos causados, mesmo após 

indenizar a vítima, o ofensor estará em uma situação melhor do que estava antes da 

prática do ato não tutelado pelo ordenamento jurídico. Afi nal, como a indenização 

é medida pela extensão do dano (CC, art. 944), nas hipóteses de lucros superiores 

aos danos causados, o saldo positivo entre lucros obtidos e prejuízo indenizado 

permanecerá em defi nitivo no patrimônio do interventor. Tal situação poderia servir 

de estímulo para a violação a institutos fundamentais para a vida em sociedade, 

como a propriedade, o contrato e os direitos da personalidade.

Diante da inefi cácia das tradicionais regras da responsabilidade civil para lidar 

com o problema do lucro da intervenção, buscou-se no ordenamento jurídico 

brasileiro uma solução alternativa. Em razão de suas características e funções, 

concluiu-se que o lucro da intervenção deve ser dogmaticamente enquadrado 

no enriquecimento sem causa.

Em Portugal, Diogo Leite de Campos chegou à mesma conclusão para 

problema semelhante, conforme se verifi ca do seguinte trecho de seu artigo:

Através do mecanismo da responsabilidade civil, a lei não pretende 

atribuir outros efeitos ao enriquecimento, no sentido do art. 474, pois 

ela não pensou nele, mas tão só em reparar um dano. Nestes termos, 

a referência ao dano não impedirá a restituição do enriquecimento, se 

este lhe for superior. Trata-se de uma verdadeira lacuna a preencher pelo 

enriquecimento sem causa.

E isso porque, como visto, ao contrário da responsabilidade civil, o 

enriquecimento sem causa tem por função específi ca remover o enriquecimento. 

A reação do ordenamento jurídico é contra o aumento injustifi cado do patrimônio 

do enriquecido e não contra os possíveis prejuízos sofridos pelo titular do direito (o 

“empobrecido”).

(...)

Assim, quando o interventor lucrar com a ingerência não autorizada nos bens ou 

direitos alheios, o titular do direito terá uma pretensão de enriquecimento sem causa, 
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fundada na cláusula geral do art. 884 do Código Civil, para obrigar o interventor a 

entregar-lhe a vantagem patrimonial assim obtida. A restituição daqueles benefícios 

pelo interventor deverá ocorrer sempre que, de acordo com a repartição dos bens 

efetuada pela ordem jurídica, os mesmos sejam considerados como pertencentes ao 

titular do direito. (ob. cit., págs. 92-95 - grifou-se)

Outra não foi a compreensão fi rmada na VIII Jornada de Direito Civil, na 

qual foi aprovado o seguinte enunciado:

Enunciado n. 620 – “Art. 884: A obrigação de restituir o lucro da intervenção, 

entendido como a vantagem patrimonial auferida a partir da exploração 

não autorizada de bem ou direito alheio, fundamenta-se na vedação do 

enriquecimento sem causa.”

Desse modo, calcado no art. 884 do Código Civil e no princípio norteador 

da vedação ao enriquecimento sem causa, o dever de restituição do lucro da 

intervenção, ou seja, daquilo que é auferido mediante indevida interferência nos 

direitos ou bens jurídicos de outra pessoa, surge não só como forma de preservar 

a livre disposição de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da personalidade, 

mas também de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico naquelas 

hipóteses em que a reparação dos danos causados, ainda que integral, não se 

mostra adequada a tal propósito.

Além de preservar a livre disposição de direitos, porque ninguém pode ser 

obrigado a contratar contra a sua vontade, o dever de restituir o indevidamente 

auferido às custas de outrem também atua como meio dissuasório nos casos 

em que a usurpação de direitos torna-se lucrativa ou mais vantajosa para o 

usurpador, mesmo quando este é condenado a indenizar os correspondentes 

danos de ordem moral e patrimonial.

4) Da subsidiariedade do enriquecimento sem causa

A ação de restituição por enriquecimento sem causa tem caráter subsidiário, 

não sendo cabível “se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do 

prejuízo sofrido”, nos exatos termos do art. 886 do Código Civil.

Em comentário ao referido preceito legal, Luís Manuel Teles de 

Menezes Leitão, eminente jurista português, defende que a subsidiariedade 

consagrada no referido preceito legal não tem alcance absoluto, podendo a 

ação de enriquecimento sem causa concorrer com outras ações, como a de 

responsabilidade civil:
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(...)

A referida norma pretende estabelecer que a ação de enriquecimento seja 

o último recurso a utilizar pelo empobrecido. Estar-lhe-á, por isso, vedada a sua 

utilização no caso de possuir outro fundamento para uma ação de restituição 

(como em caso de anulação do contrato por erro ou dolo – arts. 138 e ss.), no 

caso de a lei pretender que a aquisição à custa de outrem seja defi nitiva (como 

nas hipóteses de usucapião – arts. 1.238 e ss. – e prescrição – arts. 189 e ss.) 

ou quando a lei atribui outros efeitos ao enriquecimento sem causa (como na 

modifi cação do contrato, em caso de lesão – arts. 157 e ss. ou por onerosidade 

excessiva – arts. 478 e ss.). Essa exclusão ocorrerá mesmo que a ação concorrente 

não possa já ser exercida por ter decorrido o prazo respectivo, sob pena de perder 

sentido o estabelecimento desse prazo.

Uma análise mais cuidada do regime do enriquecimento sem causa permite, 

porém, concluir que a denominada “regra da subsidiariedade” não tem um alcance 

absoluto. A ação de enriquecimento não parece pressupor que o empobrecido 

tenha perdido a propriedade sobre as coisas obtidas pelo enriquecido, pelo 

que ela pode concorrer com a reivindicação. Também é manifesto que a ação de 

enriquecimento poderá concorrer com a responsabilidade civil, sempre que esta não 

atribua uma proteção idêntica à da ação de enriquecimento. Não parece assim que a 

regra do art. 886 consagre uma subsidiariedade geral da ação de enriquecimento, 

mas antes uma incompatibilidade de pressupostos entre as situações referidas e 

essa ação. Efetivamente, se a lei determina a subsistência do enriquecimento é 

porque lhe reconhece justa causa e, se atribui algum direito ao empobrecido em 

conseqüência da situação ocorrida, fi ca excluída a obtenção de enriquecimento à 

custa de outrem. Não parece existir, por isso, uma verdadeira subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, funcionando muitas vezes a invocação de tal regra 

como um “cripto argumento”, destinado a evitar uma utilização desproporcionada 

da cláusula geral do art. 884. (O enriquecimento sem causa no novo código civil 

brasileiro. In: Revista CEJ, v. 8, n. 25, págs. 24-33, abr./jun. 2004 - grifou-se).

Sobre o ponto, vale conferir os fundamentos adotados no julgamento do 

REsp n. 1.497.769/RN, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:

(...)

A subsidiariedade, hoje adotada pelo ordenamento nacional como 

pressuposto da ação de enriquecimento tem origem no direito francês. Estudiosos 

do tema esclarecem que, por muito tempo, a subsidiariedade não era condição 

para o exercício da ação de in rem verso, sendo fruto do pensamento dos juristas 

Charles Aubry e Rau Charles, segundo os quais, aquela ação não poderia ser 

exercida quando o demandante desfrutasse de uma outra ação contratual, quase 

contratual, delitual ou quase delitual. “Essa ideia teve êxito. Pressentida em alguns 

julgados, foi admitida pela Corte de Cassação em 1915, sendo precisada em 
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decisões posteriores. Designou-se, então, essa quarta condição sob o nome de 

caráter subsidiário” (ETTORE, Giovanni. Op. cit. p. 295).

A doutrina brasileira, por sua vez, faz elogios à subsidiariedade da ação de 

enriquecimento, salientando-a como forma de evitar que todas as outras ações 

sejam absorvidas pela ação de in rem verso e que o instituto se transforme em 

remédio para todos os males, em panaceia, nas palavras de Orlando Gomes 

(Obrigações. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 252).

Os estudiosos da subsidiariedade da ação de enriquecimento, dentre eles o 

professor Diogo José Paredes Leite, alertam para o fato de que ela não deve ser 

analisada de maneira abstrata, mas, ao revés, verifi cada em concreto, conforme 

as particularidades da questão submetida a julgamento, momento em que será 

apurado se existem outros meios aptos à recomposição da perda reclamada 

(A subsidiariedade da obrigação de restituir o enriquecimento. Coleção teses. 

Coimbra: Almedina, 2003).

Nessa linha de ideias, Giovanni Ettore orienta que, além da verifi cação da 

possibilidade de a ação de enriquecimento poder ser exercida em concorrência 

com outra, “o que deve predominar é o impedimento de obter-se a violação ou fraude 

da lei. Isto é, a pretensão que decorre do locupletamento injustifi cado não deve servir 

de instrumento para atingir, por via oblíqua aquilo que a lei proíbe”. (Op. Cit. p. 298).

O mesmo autor confere alguns exemplos:

Se a lei estabelece que o gerente ou usufrutuário não tem direito a 

indenização pelas despesas ou pelos melhoramentos efetuados na 

constância da relação, não é possível esquivar-se de tal disciplina por 

meio da ação de enriquecimento. Se existem disposições que não permitem 

remeter a discussão a juízo, não é lícito tentar driblá-las pelo exercício da ação 

em tela.

O civilista italiano e estudioso do direito comparado, Paolo Gallo, em uma 

de suas inúmeras obras sobre o tema, conclui no exato sentido proposto acima, 

de que toda ação de enriquecimento deve ser excluída, quando sua função seja 

enganar ou de algum modo evitar o emprego de normas imperativas. Esclarece 

Gallo que chega à essa conclusão com base na combinação de artigos do Código 

Civil italiano que instituem a subsidiariedade (art. 2.042), mas, antes, afi rmam a 

ilicitude da causa quando o contrato constitui um meio para evitar a aplicação de 

uma norma imperativa (art. 1.344).

É que o problema não é evitar a cumulação, em si, de ações concorrentes. 

A questão maior, a função real da subsidiariedade, deve ser a proteção do 

sistema jurídico, para que mediante a ação de enriquecimento, a lei não seja 

contornada ou fraudada. É a partir dessa perspectiva que deve ser interpretada 

a subsidiariedade da ação e essa, exatamente, a posição do Código Civil de 2002, 

segundo o entendimento de Giovanni Ettore. (DJe 7/6/2016 - grifos do original).
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No mencionado precedente, o autor da demanda pretendia ressarcir-se do 

“empobrecimento” causado pela compra de um imóvel com área menor que a 

mencionada no contrato, pretensão que encontra meio próprio de defesa, qual 

seja, a ação ex empto prevista no art. 500 do Código Civil, a justifi car a extinção 

do processo com fundamento na subsidiariedade do procedimento de restituição 

por enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, de acordo com o exemplo trazido por Carlos Nelson 

Konder,

(...) não poderia um possuidor pretender o ressarcimento de benfeitorias 

voluptuárias alegando a vedação geral ao enriquecimento sem causa, já que 

sua aplicação é subsidiária às regras específi cas relativas às benfeitorias, que 

tornam relevante a distinção entre benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. 

(Difi culdades de uma abordagem unitária do lucro da intervenção, in Revista de 

Direito Civil Contemporâneo: RDCC, São Paulo, v. 4, n. 13, págs. 231-248, out./dez. 

2017 - grifou-se)

A subsidiariedade, portanto, não impede que se promova a cumulação 

de ações, cada qual disciplinada por um instituto específi co do Direito Civil, 

sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos 

mediante aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao 

efetivo prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de restituição do 

indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante.

Ainda sobre o tema, recorre-se mais uma vez à obra de Sérgio Savi para 

bem contextualizar a subsidiariedade da ação de restituição por enriquecimento 

sem causa nas hipóteses em que há indevida intervenção no direito alheio:

(...)

É evidente a importância da discussão acerca da correta aplicação da regra 

da subsidiariedade para os casos de lucro da intervenção. Isso porque, nos 

casos em que o enriquecimento decorre de uma intervenção sobre bens alheios, é 

bem provável que o mesmo ato que dá origem àquele enriquecimento, preencha 

simultaneamente os requisitos para o exercício da pretensão indenizatória, fundada 

na responsabilidade civil.

Quando o ato do ofensor, além de lhe gerar lucros, causa danos ao titular do 

direito, este terá sempre a ação de responsabilidade civil a mover contra o ofensor 

e, conforme leitura ultrapassada da regra da subsidiariedade, não poderia se 

valer da ação de enriquecimento sem causa. Essa forma simplista de aplicar tal 

regra inviabiliza a utilização do enriquecimento sem causa como solução para o 

problema do lucro da intervenção narrado neste trabalho.
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Isto porque, se os danos causados à vítima forem inferiores ao lucro da 

intervenção e entender-se que o titular do direito somente poderá manejar a ação 

de responsabilidade civil, o lucro que exceder aos danos fi cará defi nitivamente 

com o ofensor.

Contudo, conforme alerta Menezes Leitão, “a linearidade deste raciocínio é, no 

entanto, claramente posta em causa pela diferenciação de pressupostos e pela 

diferença de funções dos dois institutos”. Afi nal, como visto, a responsabilidade civil 

tem por função específi ca remover danos, pouco importando se o ofensor fi cou em 

situação melhor ou pior do que estava antes do ato praticado. Já o enriquecimento 

sem causa visa reprimir o enriquecimento, não sendo sua função lidar com os danos 

sofridos pelo titular do direito.

Na realidade, diante da ausência de justifi cativa plausível para a sua existência, 

há diversos autores, no Brasil e no exterior, que defendem a exclusão da regra da 

subsidiariedade como um requisito para o exercício da ação de enriquecimento 

sem causa.

Nas hipóteses em que o ato do ofensor gerar lucros superiores aos danos 

causados, o simples fato do titular do direito poder exercer a pretensão 

indenizatória, fundada na responsabilidade civil, não permite concluir que a lei 

queira eliminar o recurso ao instituto do enriquecimento sem causa. Afi nal, os 

pressupostos econômicos da responsabilidade civil e do enriquecimento sem 

causa são muito diversos. As diferentes funções dos dois institutos fazem com 

que não seja possível admitir uma integral subsidiariedade da pretensão de 

restituição do enriquecimento em relação à pretensão de reparação do dano.

A ação de enriquecimento sem causa somente será subsidiária em relação a 

outras pretensões se por intermédio destas outras pretensões o titular do direito 

conseguir obter o mesmo ou um resultado mais favorável do que aquele que 

faria jus se exercesse a pretensão de enriquecimento sem causa. Não sendo essa 

a situação, “a pretensão de enriquecimento não fi ca afastada pela verifi cação 

cumulativa de uma hipótese de responsabilidade civil”.

(...)

Nos casos de lucro da intervenção, em que os lucros obtidos pelo interventor são 

superiores aos danos causados, a ação de responsabilidade civil não poderá ser 

considerada um “outro meio” capaz de obstar o exercício da ação de enriquecimento 

sem causa. Afi nal, por intermédio da ação de responsabilidade civil, o titular do direito 

apenas conseguirá obter compensação pelos danos sofridos, jamais a restituição dos 

lucros obtidos pelo interventor de forma integral.

O fato de o ordenamento jurídico conceder várias ações a partir de uma 

mesma premissa atende ao desejo de que todos os interesses afetados sejam 

adequadamente protegidos. A necessidade prática de simplifi car não justifi ca a 

fusão ou a confusão entre os remédios legais oferecidos.
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Sempre que se estiver diante de uma situação de fato não regulada por qualquer 

norma específica e que integre os pressupostos do enriquecimento sem causa, a 

pretensão por enriquecimento poderá ser livremente exercitada.

Portanto, naquelas hipóteses em que o ato do ofensor causa danos, mas 

os lucros decorrentes da intervenção são superiores aos danos causados ao 

titular do direito, resta claro que as pretensões de responsabilidade civil e de 

enriquecimento sem causa poderão ser cumuladas.

(...)

Para concluir, pode-se afirmar que, nos casos de enriquecimento por 

intervenção, o titular do direito poderá cumular a pretensão de enriquecimento 

sem causa com a pretensão de responsabilidade civil. O que ele não poderá fazer 

é pedir duas vezes a mesma quantia, uma vez a título de dano sofrido e outra de 

enriquecimento obtido pelo autor da lesão. Na prática, o titular do direito deverá 

buscar a maior quantia entre o dano por ele sofrido e o enriquecimento obtido 

pelo réu. (ob. cit., págs. 117-121 - grifou-se)

Pelos fundamentos apresentados, chega-se à conclusão de que a conjugação 

dos dois institutos, na espécie, em que se busca a reparação dos danos morais e 

patrimoniais pelo uso não autorizado da imagem de pessoa para fi ns comerciais, 

além da restituição do que o réu lucrou ao associar a imagem da autora ao 

produto por ele comercializado, é plenamente admitida, não sendo obstada pela 

subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa.

Isso porque a responsabilidade civil não tutela nada além dos prejuízos 

efetivamente sofridos pela vítima do evento danoso, enquanto que o 

enriquecimento ilícito se encarrega apenas de devolver o lucro obtido em 

decorrência da indevida intervenção no direito de imagem de outrem ao seu 

verdadeiro titular.

5) Outros aspectos relevantes da matéria

Quanto aos demais pressupostos para aplicação do instituto do 

enriquecimento sem causa, importa consignar que na I Jornada de Direito Civil, 

realizada pelo Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o Enunciado n. 35 

com o seguinte texto: “A expressão ‘se enriquecer à custa de outrem’ do art. 886 do 

novo Código Civil não signifi ca, necessariamente, que deverá haver empobrecimento” 

(grifou-se).

Essa, a propósito, é a opinião de Giovanni Ettore Nanni:
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(...) não se exige o empobrecimento como requisito indispensável para a 

caracterização do enriquecimento sem causa e, consequentemente, para o exercício 

da ação de enriquecimento.

Em variadas vicissitudes, inclusive de vantagem obtida não patrimonial, o 

empobrecimento pode não ser confi gurado de forma concreta no patrimônio 

do empobrecido, mas, de qualquer forma, fi ca tipifi cado o enriquecimento sem 

causa.

Nessas circunstâncias, negar a utilização da ação de enriquecimento pela 

ausência do requisito do empobrecimento signifi caria obnubilar a segurança jurídica 

que representa o acolhimento do enriquecimento sem causa na nova ordem civil. 

(Enriquecimento sem causa, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 276 - grifou-se)

Para a configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, 

portanto, não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, 

com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração 

de que houve enriquecimento do interventor.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que se reconhece o direito da autora 

com fundamento no enriquecimento sem causa, alerta-se para o fato de que 

pretensões dessa natureza devem estar embasadas em robusta prova de que 

a intervenção indevida no direito alheio gerou lucros ao interventor, não se 

admitindo que esteja amparado em meras conjecturas.

Por fim, antes de passar ao problema da quantificação do lucro da 

intervenção, vale conferir outras importantes considerações de Menezes Leitão 

em endosso a tudo o que aqui já foi dito a respeito da matéria:

(...)

Além do enriquecimento por prestação, a cláusula geral da proibição 

do enriquecimento sem causa contempla ainda a situação de alguém obter um 

enriquecimento por uma ingerência não-autorizada no patrimônio alheio, como 

sucederá nos casos de uso, consumo, fruição ou disposição de bens alheios. 

A doutrina alemã há muito tem qualificado o caso como enriquecimento por 

intervenção (Eingriff skondiktion). Assim, com base na cláusula geral do art. 884, 

deve ser atribuída, nessas hipóteses, ao titular uma pretensão à restituição do 

enriquecimento sem causa, sempre que essa pretensão não seja excluída pela 

aplicação de outro regime jurídico. O fim da pretensão será a recuperação da 

vantagem patrimonial obtida pelo interventor, o que ocorrerá sempre que, de acordo 

com a repartição dos bens efetuada pela ordem jurídica, essa vantagem se considere 

como pertencente ao titular do direito.

As hipóteses mais comuns de enriquecimento por intervenção reconduzem-se 

às intervenções em direitos absolutos, como os direitos reais, os direitos autorais 
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e da propriedade industrial, e os direitos de personalidade. No caso dos direitos 

reais, o uti, frui, abuti sobre a coisa cabe exclusivamente ao proprietário (art. 

1.228), pelo que o gozo ou disposição por outrem não-autorizados legitimam 

sempre o titular a exigir a restituição por enriquecimento, embora não tenha 

sofrido qualquer prejuízo efetivo. No caso dos direitos autorais e da propriedade 

industrial, há igualmente uma atribuição exclusiva de um bem imaterial ao titular 

do direito correspondente, pelo que a ingerência não-autorizada pelo titular 

(publicação de uma obra alheia; utilização de patentes, modelos de utilidade 

ou marcas alheias) deverá permitir-lhe o recurso à ação de enriquecimento. 

Finalmente, quanto aos direitos de personalidade, o fato de, na atual sociedade 

econômica, ter-se vindo a verificar cada vez mais um aproveitamento comercial 

dos bens de personalidade implica o reconhecimento ao seu titular de um direito à 

restituição do enriquecimento obtido pela ingerência nesses bens sem autorização 

do respectivo titular (utilização do nome, imagem, ou divulgação de fatos relativos 

à vida privada doutrem com intuitos comerciais). Tal solução pode ser confi rmada 

pelo fato de o art. 12 do Código Civil brasileiro admitir que a violação dos 

direitos de personalidade não apenas desencadeie perdas e danos, mas também 

outras sanções legais, entre as quais naturalmente se incluirá a restituição por 

enriquecimento sem causa. (ob. cit. - grifou-se)

6) Da quantifi cação do lucro da intervenção

Tarefa muito mais complexa do que reconhecer o dever de restituição 

dos lucros auferidos por meio da indevida intervenção no direito alheio é a 

quantifi cação do numerário a ser devolvido em cada caso submetido à apreciação 

judicial.

Antes, porém, cumpre registrar a distinção feita pela doutrina entre lucro 

real, ou objetivo, e lucro patrimonial, ou subjetivo, conforme preconiza Sérgio 

Savi com apoio nos ensinamentos de Francisco Manuel Pereira Coelho:

(...)

O “enriquecimento real” está vinculado ao objeto do enriquecimento e equivale ao 

valor objetivo da vantagem adquirida – o valor do uso do bem, do próprio bem, ou 

direito incorporado ao patrimônio do enriquecido. O “enriquecimento patrimonial”, 

por sua vez, vincula-se à pessoa enriquecida e é calculado por intermédio da 

comparação da situação de seu patrimônio em dois momentos distintos, antes e 

depois do ato que gerou o enriquecimento.

Assim, para o cálculo do enriquecimento patrimonial, compara-se a verdadeira 

situação do patrimônio do enriquecido com aquela hipotética que se verifi caria 

caso o enriquecimento não tivesse ocorrido.

(...)
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A doutrina majoritária entende que o parâmetro a ser utilizado para 

quantifi cação da obrigação de restituir é o enriquecimento patrimonial. A tese ora 

defendida também adota esta posição, principalmente por entender, como 

Diogo Leite Campos, que só a concepção patrimonial do enriquecimento permitirá 

que o enriquecimento sem causa realize a sua função específica de “remover o 

enriquecimento do patrimônio do benefi ciado”.

A concepção real do enriquecimento, se adotada para todo e qualquer caso, 

acabaria inviabilizando a utilização do instituto do enriquecimento sem causa 

como ferramenta para solucionar o problema do lucro da intervenção. (ob. cit., 

págs. 58-59 - grifou-se)

No caso em apreço, o chamado lucro real equivaleria ao valor normalmente 

cobrado pela autora para autorizar, por meio de um contrato regularmente 

celebrado, a utilização de sua imagem em uma campanha publicitária de iguais 

proporções – valor de mercado da exploração comercial da imagem.

Não é esse, contudo, o lucro que o instituto em estudo visa conferir justa 

destinação. Da reparação desse específi co prejuízo já se encarrega o instituto da 

responsabilidade civil, limitando-se aos danos efetivamente sofridos. No que 

sobejar, incidem as regras do enriquecimento sem causa com vistas à restituição 

do lucro patrimonial ao seu verdadeiro titular.

De fato, não se pode limitar a pretensão daquele que teve o seu direito de 

imagem violado ao valor que a ele seria devido em uma regular contratação. 

Na feliz expressão utilizada pelo Ministro Vitor Nunes Leal em precedente da 

Corte Suprema, “a consequência do ato vedado não pode ser a mesma do ato 

permitido” (RE n. 56.904/SP, DJ 5/10/1966).

Em sua obra, Sérgio Savi reproduz trecho de interessante artigo publicado 

pelo American Law Institute, que bem explora a questão:

(...) se um interventor, que age deliberadamente sem autorização sobre bens 

alheios, puder fi car com os lucros decorrentes daquela intervenção, e tiver que 

pagar apenas o valor objetivo daquele bem ou direito, estar-se-ia legitimando a 

expropriação de bens ao preço de mercado ou, em outras palavras, forçando a 

celebração de um contrato. A resposta do direito restitutório a este problema é 

a obrigação do interventor de restituir os lucros obtidos, sempre que tais lucros 

forem superiores aos danos causados ao titular do direito. (ob. cit., págs. 58-59 - 

grifou-se)

Essa mesma lógica jurídica já foi adotada no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, a exemplo do seguinte julgado:
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Direitos Autorais. Utilização, não autorizada, de trabalho científico, na 

divulgação de produto. Indenização. Arbitramento.

O ressarcimento devido ao autor haverá de superar o que seria normalmente 

cobrado pela publicação consentida. A ser de modo diverso, sua aquiescência 

seria, na prática, dispensável. Cumpre, ao contrário, desestimular o 

comportamento reprovável de quem se apropria indevidamente da obra alheia. 

(REsp 150.467/RJ, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

11/11/1997, DJ 24/8/1998).

Resta saber como se deve apurar o denominado lucro patrimonial.

O art. 884 do Código Civil é categórico ao determinar a restituição do que 

for indevidamente auferido, a revelar a intenção do legislador de que seja, então, 

devolvido o que aqui se denominou “lucro patrimonial”.

Mas a norma em comento vai além, dispondo que somente será objeto 

de restituição aquilo que for indevidamente auferido à custa de outrem, não se 

podendo desconsiderar, desse modo, eventual mérito do próprio interventor, na 

linha do que defende outro renomado jurista lusitano:

(...) Jakobs entende que o objecto da obrigação de restituir compreende todo 

o lucro da intervenção, dado que este lucro foi obtido através de uma acção que 

estava destinada (com os respectivos resultados econômicos) a outrem. Deste 

modo, há que apagar a diferença entre a situação real e a situação hipotética, 

a situação em que o patrimônio do intrometido estaria se a acção (ilícita) não 

tivesse sido praticada.

Nesta seqüência, a existência e o quantum da obrigação de restituir são 

independentes da existência e da medida do dano do titular do direito.

Nada temos a opor à concepção dinâmica que Jakobs deixa aperceber 

dos bens, como criadores de utilidades através da acção do homem. O que 

nos recusamos a aceitar é que todo o lucro da intromissão tenha de ser restituído, 

na medida em que nem todo é imputável ao bem (ou à acção exercida sobre ele, 

usando-o, consumindo-o, ou alienando-o), e, portanto, nem todo é obtido à custa do 

patrimônio de onde esse bem saiu.

Jakobs esquece que na riqueza criada com a intervenção há que distinguir 

aquela parte que é realizada à custa dos bens pertencentes ao empobrecido, 

e a que é resultante da inserção, no processo produtivo, dos bens ou das 

qualidades pessoais do enriquecido. (CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A 

subsidiariedade da obrigação de restituir o enriquecimento, Coimbra: Almedina, 

2003, págs. 465-466).

Em alguns sistemas jurídicos, a exemplo do norte-americano, também se 

leva em conta o grau de culpabilidade do interventor, se este agiu de boa ou 
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má-fé e as características do bem ou direito objeto de intervenção para fi ns de 

quantifi cação do numerário a ser restituído. Ainda que o ordenamento jurídico 

nacional não seja expresso a esse respeito, impõe-se observar, sempre, em todas 

as decisões judiciais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

previstos de modo implícito no Texto Constitucional.

A maioria daqueles que se lançam ao estudo do tema sustentam a 

impossibilidade da criação de uma regra geral aplicável a toda e qualquer 

hipótese de enriquecimento sem causa para fi ns de aferição do numerário a ser 

restituído.

Na contramão desse entendimento, Sérgio Savi tenta traçar uma regra 

geral para a determinação do objeto da restituição. Em respeito ao seu excelente 

estudo, de enorme importância para melhor compreender o instituto do 

enriquecimento sem causa e sua relação com o lucro da intervenção, não se 

poderia deixar de aqui reproduzir suas conclusões a respeito do assunto:

(...)

A regra geral para a determinação do objeto da restituição será a utilização 

do enriquecimento patrimonial como premissa inicial do cálculo do montante 

a restituir. Após aferir o montante do enriquecimento patrimonial do interventor, o 

juiz deverá verifi car o grau de contribuição de cada um dos partícipes da relação, 

titular do direito e interventor, no resultado fi nal e partilhar proporcionalmente 

o lucro obtido com a intervenção. Só assim estar-se-á transferindo ao titular do 

direito o lucro que foi obtido à sua custa.

É importante destacar que o montante a ser restituído ao titular do direito 

jamais poderá ser inferior ao enriquecimento real do interventor, ou seja, ao preço 

de mercado do bem ou do uso do bem objeto da intervenção. Isso porque, em 

qualquer hipótese, tal montante será sempre a contribuição mínima do titular do 

direito para o lucro obtido pelo interventor. Fala-se em contribuição mínima, pois 

a inserção do bem no processo pode ter gerado uma sinergia valorável.

A única exceção à regra geral acima mencionada será quando restar comprovado 

nos autos que o interventor agiu de boa-fé, ou seja, quando for possível aferir que ele 

agiu com fundada crença de que estava atuando sobre seus próprios bens. Nesses 

casos, o objeto da restituição deverá limitar-se ao enriquecimento real do interventor.

A solução ora proposta encontra fundamento na aplicação analógica de 

orientações extraídas dos artigos 1.214 e 1.272, do Código Civil Brasileiro, que 

tratam do destino dos frutos no caso de posse de boa-fé e da partilha do valor 

da coisa obtida com bens de diferentes pessoas. O artigo 1.214 dispõe que “O 

possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela perdurar, aos frutos percebidos”, ao 

passo que o artigo 1.272 estabelece que:
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as coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou 

adjuntadas sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo 

possível separá-las sem deterioração. Não sendo possível a separação das 

coisas, ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indiviso o todo, cabendo a 

cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa com que entrou 

para a mistura ou agregado.

Diante das difi culdades inerentes à quantifi cação do objeto da restituição, 

uma solução que tenha por fundamento a aplicação analógica e combinada de 

outros dispositivos da legislação nacional apresenta-se como a melhor alternativa 

para resolver o problema. Afi nal, ao assim proceder, o aplicador do direito estará 

recorrendo a premissas e princípios já escolhidos e positivados pelo legislador 

brasileiro.

Vale destacar que não se está, aqui, defendendo a aplicação pura e simples 

dos regimes da partilha dos frutos no caso do possuidor de boa-fé e da acessão 

de móvel a móvel aos casos de lucro da intervenção. Tais regimes apresentam 

peculiaridades que nem sempre representariam a melhor solução. O que se 

defende é extrair a idéia contida naqueles dois dispositivos específi cos, de forma 

conjunta, como forma de solução para o problema da quantifi cação do objeto da 

restituição em casos de lucro da intervenção. (ob. cit., págs. 140-141 - grifou-se)

A depender do caso concreto, será de maior ou menor complexidade a 

tarefa de quantifi car o lucro da intervenção.

A regra geral sugerida por Sérgio Savi, na prática, mostra-se ainda um 

tanto genérica, visto que a maior difi culdade está justamente na aferição do grau 

de contribuição de cada um dos partícipes da relação, titular do direito e interventor, 

no resultado fi nal, para que se possa partilhar proporcionalmente o lucro obtido com a 

intervenção.

Na hipótese dos autos, inexiste controvérsia quanto à obtenção de lucro 

por parte da empresa demandada ao associar o nome e a imagem da autora ao 

seu produto sem o consentimento daquela, sendo absolutamente improvável que 

assim tenha agido de boa-fé.

Não obstante o reconhecimento do dever de restituição do lucro obtido 

pela ré com a venda de seu produto, o Tribunal de origem limitou-o a 5% (cinco 

por cento) do volume de vendas do produto no período compreendido entre o início 

e o fi m da propaganda indevida, sob a seguinte fundamentação:

(...)

No caso dos autos, verifi ca-se que, como bem argumenta a recorrente, há de 

se restituir à autora – que teve o seu direito à imagem lesionado pela ré – todos 
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os benefícios de ordem patrimonial que foram auferidos indevidamente pela 

recorrida considerando que, sem a associação do produto à fi gura da atriz em 

tela, seus lucros decerto não atingiriam o mesmo patamar que alcançaram.

Houve, pois, um enriquecimento sem causa, por parte da empresa ré, 

considerando que este se deu à custa de outrem (autora) e, portanto, deve restituir 

a parte ofendida. O questionamento que se segue no caso dos autos é: como 

fi xar o quantum indenizatório à míngua de elementos concretos que possam 

demonstrar o real incremento nos lucros decorrentes da venda do produto 

Detox (doc 02 - índices 6 e 7) e que se possa considerar, para a apuração do 

montante indenizatório, a contribuição da imagem da apelante para a obtenção 

do enriquecimento em tela.

Primeiro, o cálculo deste valor deve levar em consideração o período 

correspondente ao início da lesão (associação do referido produto à imagem da 

demandante) e a cessação da circulação da propaganda indevida. Segundo: do que 

consta dos autos, não é possível precisar a efetiva data do lançamento do produto 

e nem identifi car a variação efetiva do volume de vendas após o uso indevido 

da imagem da atriz e, por isso há de se estabelecer uma metodologia de cálculo 

que, ao mesmo tempo refl ita a restituição justa diante do prejuízo suportado pela 

apelante e seja exequível, permitindo que em sede de liquidação de sentença se 

possa chegar a uma importância real.

Dessa forma, forçoso fi xar o montante indenizatório pelo enriquecimento sem 

causa (lucro da intervenção) em percentual que ora se arbitra em 5% (cinco por cento) 

sobre o volume de vendas do produto Detox (doc 02 - índices 6 e 7), baseado no seu 

preço de comercialização (preço de saída da mercadoria da fábrica), no período 

compreendido entre o início da lesão (associação do referido produto à imagem da 

demandante) e a cessação da circulação da propaganda indevida.

Vale ressaltar que o montante de 5% arbitrado sobre o preço do produto na saída 

da mercadoria da fábrica leva em consideração os custos para a sua produção, como 

insumos, instalações, equipamentos, pessoal, distribuição etc., segundo apontam as 

regras de experiência comum. Não se pode, por outro lado, admitir que, à falta de 

elemento probatório acerca do lucro de comercialização da mercadoria, em razão 

da própria revelia, seja obstáculo à fi xação da restituição devida (e-STJ fl s. 144-145 

- grifou-se).

Andou bem o acórdão recorrido ao levar em consideração todos os custos 

de produção, como insumos, instalações, equipamentos, pessoal, distribuição 

etc., visto que tais elementos resultam, conforme já salientado, da inserção, no 

processo produtivo, de bens e qualidades pessoais do próprio interventor.

Todavia, não é razoável deixar ao arbítrio do julgador a fi xação de um 

percentual aleatório a título de lucro da intervenção, mesmo porque tal 

providência, na espécie, escapa às regras de experiência comum do magistrado, 

exigindo, pois, conhecimentos técnicos específi cos.
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Existem meios efi cazes de se chegar a um valor mais justo e adequado 

aos propósitos do instituto do enriquecimento sem causa, de preservar a livre 

disposição de direitos e de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento 

jurídico. Se a destinação de um percentual aleatório do volume de vendas do 

produto ao titular do direito violado ainda for economicamente interessante 

para o interventor, pouco ou nenhum efeito terá o provimento jurisdicional.

Diante da situação em apreço, a regra geral sugerida por Sérgio Savi serve 

de norte para que, na fase de liquidação de sentença, um profi ssional dotado de 

melhores condições técnicas chegue a um resultado mais próximo do verdadeiro 

acréscimo patrimonial auferido pela ré às custas da utilização não autorizada do 

direito de imagem da autora.

Sem aqui pretender restringir o trabalho desse profi ssional, mais sensato 

seria que o perito, no caso em análise, tivesse a sua atenção voltada ao incremento 

das vendas do produto para, com base nele, aferir em que proporção a exploração 

desautorizada da imagem da autora infl uiu no lucro obtido pelo interventor.

De todo modo, diante das peculiaridades do caso em análise, caberá 

ao perito, na condição de auxiliar da Justiça, a tarefa de encontrar o melhor 

método de quantifi cação do que foi auferido, sem justa causa, às custas do 

uso não autorizado da imagem da autora em campanha publicitária, 

observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base 

no denominado lucro patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no 

qual se verifi cou a indevida intervenção no direito de imagem da autora; c) 

aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento 

dos valores correspondentes a outros fatores que contribuíram para a obtenção 

do lucro, tais como a experiência do interventor, suas qualidades pessoais e 

as despesas realizadas, e d) distribuição do lucro obtido com a intervenção 

proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica.

Encerrada essa fase, incumbirá ao Juízo da Liquidação verificar se a 

metodologia utilizada e o resultado encontrado se adequam ou não aos limites 

objetivos do título judicial exequendo.

7) Dispositivo

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

apuração do lucro da intervenção na fase de liquidação de sentença, observados 

os critérios defi nidos na fundamentação, mantidos os demais termos do acórdão 

recorrido.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.724.544-SP (2018/0035879-8)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A

Advogado: Hélio Yazbek e outro(s) - SP168204

Recorrente: Projeto Fox 41 Desenvolvimento Imobiliario Ltda

Advogados: Fabiane Lima de Queiroz e outro(s) - SP188086

Rafael Kliemke dos Santos - SP268454

Recorrido: Daniele Ferreira Gouvea

Recorrido: Alessandro Cesar Malagoli

Advogados: Gabriel Jose Franco de Godoy Batista e outro(s) - SP305150

Jose Maria Franco de Godoi Neto - SP309334

EMENTA

Civil. Processual Civil. Recursos especiais. Recursos manejados sob 

a égide do NCPC. Compromisso de compra e venda. Imóvel na planta. 

Restituição dos valores pagos pela intermediação. Violação dos art. 

489, § 1º, VI, e § 3º, e 1.022 do NCPC que não se verifi ca. Ofensa ao 

art. 927, III, do NCPC. Não ocorrência. Arts. 141 e 492 do NCPC 

e 884 do CC/02. Ausência de prequestionamento. Incidência da 

Súmula 211 do STJ. Prequestionamento fi cto (art. 1.025 do NCPC). 

Necessidade de apontamento de contrariedade ao art. 1.022 do 

NCPC. Prescrição trienal. Termo inicial. Data do efetivo pagamento.

1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão 

publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela 

qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal 

na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo 

n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 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. Não procede a arguição de ofensa aos art. 489, § 1º, VI, e § 3º, 

e 1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma 

motivada e sufi ciente, sobre os pontos relevantes e necessários ao 

deslinde da controvérsia.
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3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no 

julgamento de recurso especial repetitivo como determinado pelo art. 

927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.

4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal 

dito violado, incide a Súmula n. 211 do STJ. 

5. A admissão de prequestionamento fi cto (art. 1.025 do CPC/15), 

em recurso especial, exige que seja indicada ofensa ao art. 1.022, para 

que se possibilite ao órgão julgador verifi car a existência do vício 

inquinado no acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à 

supressão de grau de jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.

6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos 

valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a 

data do efetivo pagamento (desembolso total).

7. Recurso especial da Projeto Fox conhecido em parte e, nessa 

extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso especial interposto 

por Projeto Fox 41 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e, nesta parte, negar-lhe 

provimento e, em negar provimento ao recurso especial interposto por LPS 

Brasil Consultoria de Imóveis S/A, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo 

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 02 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 8.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Daniele Ferreira Gouvea e Alessandro 

Cesar Malagoli (Daniele e outro) ajuizaram ação de reparação de danos 
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patrimoniais contra LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A. (LPS) e Projeto Fox 

41 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (Projeto Fox), visando a restituição em 

dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI pela 

intermediação na compra e venda de imóvel na planta.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente.

A apelação interposta por Daniele e outro foi parcialmente provida pelo 

Tribunal de origem em acórdão assim ementado:

Compromisso de compra e venda Pedido de devolução de taxa SATI e comissão 

de corretagem. Prescrição de parte da pretensão à devolução dos valores pela 

intermediação. Parcelas da comissão de corretagem que não foram atingidas pela 

prescrição devem ser restituídas. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde 

que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, 

com o destaque para o valor da comissão. Situação não confi gurada no caso 

em tela. Recurso repetitivo tema n. 938, julgado pelo STJ Recurso parcialmente 

provido (e-STJ, fl s. 317).

Os embargos de declaração opostos por LPS e Projeto Fox foram rejeitados 

(e-STJ, fl s. 344/351 e 487/494).

Irresignada, a LPS interpôs recurso especial, com fundamento no art. 

105, III, alíneas a e c, da CF, apontando, além de divergência jurisprudencial, 

violação dos arts. 489, § 1º, VI, e § 3º, 927, III, e 1.022, parágrafo único, 

II, todos do NCPC, e 206, § 3º, IV, do Código Civil, argumentando (1) 

ausência de fundamentação no julgado por não ter demonstrado, em seu bojo, 

o motivo pelo qual a discussão travada nesta demanda poderia se afastar da 

correta interpretação adotada por esta Corte em sede de recurso repetitivo; 

(2) que o Tribunal de origem não poderia deixar de observar o que decidido 

por esta Corte, no julgamento dos REsps n. 1.551.956/SP e 1.599.511/SP, 

em sede de repetitivo, no tocante à prescrição trienal e a validade da cláusula 

negocial que transfere para os adquirentes de bens imóveis na planta o ônus de 

pagamento das verbas de corretagem imobiliária; e, (4) prescrição da pretensão 

dos recorridos, tendo em vista que a demanda foi ajuizada mais de três anos 

depois da celebração do contrato e as parcelas não representam uma obrigação 

de trato sucessivo, mas um mero parcelamento do preço global já pactuado em 

um único ato.

Projeto Fox também interpôs recurso especial, com fundamento no art. 

105, III, a, da CF, alegando violação dos arts. 141, 492 e 927, todos do NCPC, 
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e 206, § 3º, IV, e 884, ambos do Código Civil. Sustentou, em síntese, que (3) o 

Tribunal de origem extrapolou os limites da lide ao julgar a demanda com base 

em causa de pedir diversa daquela exposta na petição inicial, bem como que a 

devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem acarretará o 

enriquecimento sem causa de Daniele e outro, já que eles se benefi ciaram dos 

serviços prestados de corretagem; (2) a Corte local dissentiu do entendimento 

fi rmado por essa Corte, em sede de recurso repetitivo, no sentido de considerar 

válida a cláusula que transfere ao comprador a atribuição de pagar a comissão 

de corretagem; e, (4) o fato de as parcelas relativas à comissão de corretagem 

terem sido debitadas em data posterior, não afasta a conclusão de que o prazo 

prescricional teve início na data da celebração do contrato e da autorização de 

pagamento por débito automático.

Com contrarrazões (e-STJ, fls. 515/526), os recursos especiais foram 

admitidos na origem (e-STJ, fl s. 527/529 e 530/531).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Os recursos não merecem 

acolhimento.

De plano, vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra 

decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela 

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

prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Conforme constou do relatório, Daniele e outro ajuizaram ação de 

reparação de danos patrimoniais contra LPS e Projeto Fox, visando a restituição 

em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI pela 

intermediação na compra e venda de imóvel na planta.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente.

Interposta apelação por Daniele e outro, o Tribunal de origem deu-lhe 

parcial provimento para determinar a devolução das parcelas da comissão de 

corretagem não atingidas pela prescrição.
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Dessa decisão, foram interpostos recursos especiais por LPS e Projeto Fox, 

que não estão a merecer acolhimento.

(1) Da alegada violação dos arts. 489, § 1º, VI, e § 3º, e 1.022 do NCPC

LPS, nas razões de seu recurso especial, alegou ausência de fundamentação 

no julgado por não ter demonstrado, em seu bojo, o motivo pelo qual a discussão 

travada nesta demanda poderia se afastar da correta interpretação adotada por 

esta Corte em sede de recurso repetitivo.

Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, atendendo 

às teses fi rmadas por esta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, adotou 

as seguintes razões:

Os demandantes celebraram contrato de compromisso de compra e venda 

tendo por objeto o imóvel apontado na inicial, com pagamento diferido no 

tempo (fl s. 21/38).

Há prova sufi ciente nos autos de que foram exigidas dos autores diversas 

quantias a título de comissão de corretagem e taxa de serviço de assessoria 

imobiliária (cf. fl s. 39/48).

A sentença, como visto, julgou improcedente a demanda, por reputar lícitas as 

exações no caso em tela, e contra tal decisum recorreram os demandantes, sem 

razão.

3. Neste ponto, cumpre reconhecer a prescrição de parte da pretensão dos 

requerentes à restituição das verbas pagas pela intermediação na venda.

O C. Superior Tribunal de Justiça fixou tese acerca do assunto em sede de 

julgamento de recurso repetitivo, para fi ns do artigo 1.040 do Código de Processo Civil 

de 2015:

“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC”).

O termo inicial do prazo prescricional trienal é a data do pagamento dos valores 

indevidamente cobrados a título de taxa SATI ou de comissão de corretagem.

No caso em tela, considerando que a ação foi proposta em 14 de novembro de 

2014 (segundo informações obtidas junto ao sistema SAJ), e que os documentos 

de fls. 40/41 e 47/48 indicam que os pagamentos feitos pela intermediação 

na venda ocorreram entre junho e dezembro de 2011, forçoso reconhecer a 

prescrição da maior parte da pretensão dos demandantes.

Apenas as parcelas pagas a título de comissão de corretagem em dezembro de 

2011 não foram atingidas pela prescrição e podem ter seu pedido de devolução 
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apreciado, pois não escoado o prazo trienal antes do ajuizamento da presente 

ação.

4. Pois bem. Em relação às parcelas não atingidas pela prescrição, cumpre 

reconhecer que assiste razão aos demandantes ao afi rmar que os respectivos 

pagamentos foram indevidos.

O Superior Tribunal de Justiça, para fi ns do artigo 1.040 do Código de Processo 

Civil, em sede de recurso especial repetitivo (Tese 938), igualmente fi xou tese 

sobre a licitude da cláusula contratual que transfere para o promitente comprador 

a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, nos seguintes termos:

“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de 

compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, 

desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade 

autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

No caso concreto, embora a escritura de fls. 21/38 não tenha previsto a 

obrigação de pagar comissão de corretagem, o pedido de reserva de fl s. 140 

aludiu expressamente à conversão do respectivo instrumento em contrato de 

“prestação de serviços de corretagem imobiliária”, remetendo a verifi cação dos 

respectivos valores devidos à planilha de cálculo assinada pelos adquirentes.

Referida planilha foi juntada às fl s. 40/42 e 135/137 dos autos, e discriminou 

exatamente os valores que deveriam ser pagos pelos compradores a título de 

serviços de intermediação.

Ocorre, porém, que o pedido de reserva não é anterior à celebração do 

contrato, foi emitido no mesmo dia da assinatura do último (10 de junho de 2011, 

cf. fl s. 25 e 140), o que permite concluir que a obrigação de adimplir a comissão 

de corretagem e seu respectivo valor não foram previamente informados aos 

adquirentes.

O pacto em exame, portanto, não atende e nem se amolda perfeitamente ao 

que foi decidido no REsp 1.599.511-SP, que fi xou a tese número 938 em sede de 

recurso repetitivo.

Não tiveram os consumidores conhecimento prévio, por força de cláusula 

contratual clara e expressa, do valor a ser pago para fins de comissão de 

corretagem, deduzido do preço total da venda.

Em outras palavras, como os instrumentos foram assinados na mesma data 

10 de junho de 2011 não é possível saber com certeza se a transferência do 

encargo aos adquirentes foi comunicada na fase pré-contratual, como exige o 

REsp 1.599.511-SP.

Em virtude de manifesta violação dos deveres de informação e de esclarecimento 

é que, no caso concreto, o deslocamento da obrigação de efetuar o pagamento da 

comissão de corretagem, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é 
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abusivo e induz nulidade, o que acarreta o dever de restituição (e-STJ, fl s. 319/322 - 

sem destaque no original).

Verifica-se que o Tribunal de origem analisou, de forma peculiar, as 

questões que lhe pareceram necessárias à solução da causa, encontrando-se o 

acórdão fundamentado de forma a não ensejar dúvidas acerca das razões de 

ordem jurídica que lhe deram sustentação.

O princípio da persuasão racional habilita o magistrado a se valer do seu 

convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao 

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem decidiu 

a matéria controvertida de forma fundamentada, enfrentando os argumentos 

capazes de, em tese, infi rmar a conclusão adotada.

Assim, houve manifestação sobre o tema e a decisão devidamente 

fundamentada pelo Tribunal local, só que de forma contrária a pretensão da 

LPS, o que não causa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC.

(2) Da violação ao art. 927, III, do NCPC

LPS e Projeto Fox alegaram que o Tribunal de origem não poderia deixar de 

observar o que decidido por esta Corte no julgamento dos REsp’s n. 1.551.956/

SP e 1.599.511/SP, em sede de repetitivo, no tocante a prescrição trienal e a 

validade da cláusula negocial que transfere para os adquirentes de bens imóveis 

na planta o ônus de pagamento das verbas de corretagem imobiliária.

O art. 927, III, do NCPC dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

[...] Omissis

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 

de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

LUIZ GUILHERME MARINONI, comentando referido dispositivo 

legal, fez as seguintes considerações:

Por outro lado, falar na observância dos acórdãos em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinários e especial repetitivos também diz muito pouca coisa. E 
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isso por duas razões: a palavra “acórdão” nada diz sobre a sua substância e, assim, 

sobre a porção da substância do acórdão que realmente pode obrigar os juízes 

e tribunais. Essa porção não é o resultado ou o julgamento propriamente dito. 

Só pode ser o fundamento determinante ou a ratio decidendi (Luiz Guilherme 

Marinoni. Precedentes obrigatórios. 3 ed., p.292 e ss.).

[...]

De modo que, se o caput da norma é obscuro, cabe à teoria explicitar que 

em todas as hipóteses lembradas pelo legislador, o que realmente pode ter 

efeito obrigatório perante os juízes e tribunais é a ratio decidendi ou os efeitos 

determinantes da decisão. Isso, aliás, está bem claro no artigo que trata da 

fundamentação da sentença (Breves Comentários ao novo Código de Processo 

Civil. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo 

Talamini e Bruno Dantas. 3 ed. rev. e atual - São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 2.311/2.312.)

Em atenção a lição doutrinária, não se vislumbra que o acórdão recorrido 

tenha violado a regra em destaque, porque não atentou contra a ratio decidendi 

do aresto proferido por esta Corte Superior no julgamento de recursos especiais 

repetitivos antes mencionados.

Com efeito, no tocante a comissão de corretagem, verifica-se que o 

Tribunal de origem, atento a tese fi rmada nesta Corte em sede de recurso 

repetitivo, concluiu que o contrato em exame não se amoldava perfeitamente 

ao que decidido no REsp n. 1.599.511/SP, pois não tiveram os consumidores 

conhecimento prévio da obrigação de pagar a comissão de corretagem e seu 

respectivo valor, sendo tal disposição, portanto, nula. Essa circunstância fática, 

por si só, já é sufi ciente para desautorizar a aplicação cogente do repetitivo 

indicado.

Já com relação a prescrição, a Corte de origem entendeu que ainda que 

o precedente vinculante da E. Corte aluda à celebração do contrato como referência 

para aferição do decurso do prazo prescricional, parece óbvio que, na verdade, o prazo 

só começa a correr da data dos pagamentos, pois, antes disso, sequer há pretensão 

restituitória (e-STJ, fl s. 347/348).

De fato, no julgamento do REsp n. 1.551.956/SP, a tese fi rmada foi a 

da incidência da prescrição trienal para a pretensão de restituição de valores 

pagos a título de comissão de corretagem e/ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI).

Embora, na ocasião, ao aplicar a tese fi rmada ao caso concreto, a Segunda 

Seção tenha chegado ao entendimento de que a pretensão lá requerida já estava 
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coberta pelo manto da prescrição trienal, uma vez que o contrato foi celebrado 

aos 20/9/2009 e a demanda foi proposta aos 16/12/2012. Tal conclusão, por não 

ter sido fi rmada como tese jurídica estabelecida na sistemática do repetitivo, não 

tem o condão de vincular o Tribunal de origem.

Assim, o julgador não está obrigado a aplicar a tese fi xada no julgamento 

de recurso especial repetitivo como determinado pelo art. 927, III, do NCPC 

quando realiza a adequada separação do joio do trigo, o tal distinguishing.

(3) Da alegada ofensa aos arts. 141 e 492 do NCPC e 884 do CC/02

Projeto Fox sustentou que o Tribunal de origem extrapolou os limites da 

lide ao julgar a demanda com base em causa de pedir diversa daquela exposta na 

petição inicial.

Alegou, também, que a devolução dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem acarretará o enriquecimento sem causa de Daniele e outro, já que 

eles se benefi ciaram dos serviços prestados de corretagem.

Verifi ca-se, no entanto, que o conteúdo dos arts. 141 e 492 do NCPC e 

884 do CC/02 não foi apreciado pelo Tribunal a quo, apesar da oposição de 

Embargos de Declaração, estando ausente o indispensável debate prévio. Assim, 

inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de acesso ao apelo 

excepcional. Incidentes as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.

Ressalte-se que a admissão de prequestionamento fi cto (art. 1.025 do 

CPC/15), em recurso especial, exige que seja indicada ofensa ao art. 1.022 do 

NCPC, para que se possibilite ao órgão julgador verifi car a existência do vício 

inquinado no acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de 

grau facultada pelo dispositivo de lei.

Confi ram-se os seguintes precedentes:

Agravo interno no recurso especial. Ação de indenização por danos materiais 

e morais. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. 1. Lucros cessantes. 

Cabimento. Presunção de prejuízo. 2. Ausência de prequestionamento. Incidência 

das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Prequestionamento ficto (art. 1.025 do 

CPC/2015). Necessidade de apontamento de contrariedade ao art. 1.022 do 

CPC/2015. 4. Restituição de valores pagos com cotas condominiais e impostos 

antes da imissão na posse. Possibilidade. Precedentes. Acórdão em sintonia com a 

jurisprudência do STJ. 5. Agravo improvido.

1. [...]
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2. Não tendo sido enfrentada a questão ou a tese relacionada ao artigo 

apontado como violado pelo acórdão recorrido, fi ca obstado o conhecimento do 

recurso especial pela ausência de prequestionamento, incidindo os óbices das 

Súmulas 282 e 356 do STF.

3. De fato, “a admissão de prequestionamento fi cto (art. 1.025 do CPC/15), em 

recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 

do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verifi car a existência do vício 

inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão 

de grau facultada pelo dispositivo de lei” (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017).

4. Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são 

de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. 

Isso porque, apesar de o IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio 

útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para 

o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas 

condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam 

sido imitidos na posse.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, j. em 5/12/2017, DJe 15/12/2017 - sem destaque no original)

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

Prequestionamento ficto. Não ocorrência. Necessidade de aduzir violação ao 

art. 1.022 do CPC/2015. Legitimidade passiva. Súmula 7/STJ. Dever de indenizar. 

Confi guração. Súmula 7/STJ.

1. “A admissão de prequestionamento fi cto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso 

especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, 

para que se possibilite ao Órgão julgador verifi car a existência do vício inquinado ao 

acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada 

pelo dispositivo de lei” (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

2. A Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos 

autos, consignou existir a legitimidade passiva do ora recorrente para fi gurar 

na relação jurídica processual tendo em vista tanto o contrato de prestação de 

serviços de plano de saúde celebrado entre os ora agravados, quanto o convênio 

fi rmado entre o plano de saúde e o hospital, ora recorrente. A reforma do aresto 

hostilizado demandaria revolvimento do material fático probatório dos autos e 

interpretação contratual, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. É inviável, na hipótese vertente, a análise da presença ou não dos requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil, porquanto demandaria análise do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos 

termos da Súmula 7/STJ.
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4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.144.413/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

j. em 7/11/2017, DJe 14/11/2017 - sem destaque no original)

(4) Do termo inicial da prescrição trienal

LPS sustentou a prescrição da pretensão de Daniele e outro, tendo em vista 

que a demanda foi ajuizada mais de três anos depois da celebração do contrato e 

que as parcelas não representam uma obrigação de trato sucessivo, mas um mero 

parcelamento do preço global já pactuado em um único ato.

Aduziu, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.551.956/

SP, sob o rito do repetitivo, considerou que a prescrição da pretensão deve ser 

contada a partir do momento da celebração do contrato.

Projeto Fox, da mesma forma, alegou que o fato das parcelas relativas a 

comissão de corretagem terem sido debitadas em data posterior, não afasta a 

conclusão de que o prazo prescricional teve início na data da celebração do 

contrato.

O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao apelo de Daniele e 

outro, entendeu que o termo inicial do prazo prescricional trienal era a data 

do pagamento dos valores indevidamente cobrados, concluindo que as parcelas 

pagas no mês de dezembro de 2011 não foram atingidas pela prescrição. Assim 

se pronunciou:

3. Neste ponto, cumpre reconhecer a prescrição de parte da pretensão dos 

requerentes à restituição das verbas pagas pela intermediação na venda.

O C. Superior Tribunal de Justiça fi xou tese acerca do assunto em sede de 

julgamento de recurso repetitivo, para fi ns do artigo 1.040 do Código de Processo 

Civil de 2015:

“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC”).

O termo inicial do prazo prescricional trienal é a data do pagamento dos valores 

indevidamente cobrados a título de taxa SATI ou de comissão de corretagem.

No caso em tela, considerando que a ação foi proposta em 14 de novembro de 

2014 (segundo informações obtidas junto ao sistema SAJ), e que os documentos de 

fl s. 40/41 e 47/48 indicam que os pagamentos feitos pela intermediação na venda 

ocorreram entre junho e dezembro de 2011, forçoso reconhecer a prescrição da maior 

parte da pretensão dos demandantes.
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Apenas as parcelas pagas a título de comissão de corretagem em dezembro de 

2011 não foram atingidas pela prescrição e podem ter seu pedido de devolução 

apreciado, pois não escoado o prazo trienal antes do ajuizamento da presente ação 

(e-STJ, fl . 320 - sem destaque no original).

Cinge-se a controvérsia, portanto, em defi nir o termo a quo do prazo 

prescricional para o ajuizamento da pretensão de restituição dos valores pagos 

parceladamente a título de comissão de corretagem. Impede saber se ele deve 

recair da data da celebração do contrato, como afi rmado por LPS e Projeto Fox, 

ou na data do pagamento, como consignado no acórdão recorrido.

Ressalte-se, conforme consignado no item 2, que a Segunda Seção desta 

Corte, no julgamento do REsp n. 1.551.956/SP, sob a sistemática do repetitivo, 

fi rmou o entendimento de que o prazo prescricional para a referida pretensão 

seria o previsto no art. 206, § 3º, IV, CC/02, ou seja, o trienal.

O acórdão fi cou assim ementado:

Recurso especial repetitivo. Direito Civil e do Consumidor. Incorporação 

imobiliária. Venda de unidades autônomas em estande de vendas. Corretagem. 

Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI). Cláusula de transferência da 

obrigação ao consumidor. Prescrição trienal da pretensão. Enriquecimento sem 

causa.

1. Tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).

1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso 

Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de 

situação análoga.

2. Caso concreto:

2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a 

demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.

2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial.

3. Recurso Especial Provido.

(REsp 1.551.956/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 

julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016 - sem destaque no original)

Cumpre esclarecer outrossim que, ao aplicar a tese ao caso concreto, a 

Segunda Seção concluiu que a pretensão lá requerida já estava coberta pelo 
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manto da prescrição trienal, uma vez que o contrato foi celebrado aos 20/9/2009 

e a demanda só foi proposta aos 16/12/2012.

Ocorre, porém, que tal entendimento não foi fi rmado pela sistemática 

do repetitivo, tampouco foi travada a discussão sobre o termo inicial do prazo 

prescricional quando o pagamento da taxa de comissão de corretagem é feita 

de forma parcelada. Em outras palavras, importa esclarecer que a tese fi xada 

no julgamento dos recursos repetitivos assinalados diz respeito apenas ao prazo 

prescricional em si, e não ao termo inicial da sua fl uência.

Nos termos do art. 189 do CC/02, a pretensão nasce com a violação do 

direito, consagrando o princípio da actio nata. O direito subjetivo da reparação 

nasce com a lesão.

Assim sendo, não há sustentação na alegação de que o termo inicial da 

prescrição seria a data da celebração do contrato pelo simples fato de que nele 

teria constado o valor total que seria pago a título de comissão de corretagem. A 

lesão ao direito subjetivo só se deu com o pagamento integral, com o desembolso 

total da prestação.

Dessa forma, na demanda em que se pretende a restituição dos valores 

pagos parceladamente a título de comissão de corretagem, o termo inicial do 

prazo prescricional deve ser a data da contraprestação total (global), já que não 

se pode pleitear a devolução daquilo que ainda não foi pago no seu todo.

E é justamente isto que está sendo pleiteado, a devolução do todo.

A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.361.730/

RS, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Raul Araújo, 

apreciando questão semelhante, fi rmou entendimento no sentido de que o 

termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de 

cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento.

Confi ra-se a ementa do referido julgado:

Recurso especial representativo da controvérsia (CPC/73, art. 543-C). Processual 

Civil. Civil e Bancário. Cédula de crédito rural. Ação de repetição de indébito. 

Prescrição. Prazo: vintenário no Código Civil/1916 (art. 177); trienal no Código 

Civil/2002 (art. 206, § 3º, IV). Termo inicial: data do pagamento. Caso concreto: 

recurso especial não provido.

1. Para fi ns do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

1.1.- “A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito 

rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 
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1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, 

observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal”;

1.2. - “O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de 

contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

2. Caso concreto: prescrição da pretensão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1.361.730/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 

10/8/2016, DJe 28/10/2016 - sem destaque no original)

No caso dos autos, como a ação foi proposta aos 14/11/2014 e o pagamento 

das últimas parcelas ocorreram em dezembro de 2011, tem-se que não ocorreu a 

prescrição dos valores pagos pela intermediação na venda.

No entanto, verifi ca-se que por não ter havido recurso de Daniele e outro, o 

entendimento do Tribunal de origem de que somente as parcelas pagas no mês 

de dezembro de 2011 não foram atingidas pela prescrição deve ser mantido, 

tendo em vista o princípio da proibição da reformatio in pejus.

Nessas condições, pelo meu voto, conheço em parte do recurso especial 

interposto por Projeto Fox e conheço do recurso especial manejado por LPS, para 

negar provimento a ambas irresignações.

Majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fi xados 

em desfavor de LPS e de Projeto Fox, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do 

NCPC.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará 

sujeito ao possível cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º).

RECURSO ESPECIAL N. 1.758.746-GO (2018/0140869-2)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Itau Unibanco S.A

Advogados: William Carmona Maya e outro(s) - SP257198

Frederico Augusto Lima de Siqueira e outro(s) - DF031511

Fernando Denis Martins - GO036131A
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Recorrido: Regia Comercio de Informatica Ltda ‘’em Recuperacao 

Judicial’’ em Recuperacao Judicial

Advogados: Murillo Macedo Lôbo - GO014615

Sérgio Marcus Hilário Vaz - GO011020

Paulo Sérgio Hilário Vaz - DF013834

Fábio Santana Nascimento e outro(s) - GO026358

Waldê de Souza Faria Júnior - GO038831

EMENTA

Recurso especial. Recuperação judicial. Cessão de crédito/

recebíveis em garantia fi duciária a empréstimo tomado pela empresa 

devedora. Retenção do crédito cedido fi duciariamente pelo juízo 

recuperacional, por reputar que o aludido bem é essencial ao 

funcionamento da empresa, compreendendo-se, refl examente, que se 

trataria de bem de capital, na dicção do § 3º, in fi ne, do art. 49 da Lei 

n. 11.101/2005. Impossibilidade. Defi nição, pelo STJ, da abrangência 

do termo “bem de capital”. Necessidade. Trava bancária restabelecida. 

Recurso especial provido.

1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente 

dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição 

de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou 

que os “bens de capital”, objeto de garantia fi duciária, essenciais ao 

desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse 

da recuperanda durante o stay period.

1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte fi nal 

do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao 

subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, 

a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe 

interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da 

lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fi duciária que 

recai sobre o “bem de capital”, que se encontra provisoriamente na 

posse da recuperanda.

2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como 

bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, 
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já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo 

empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, 

há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, 

utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afi gurar-

se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar 

em “retenção” ou “proibição de retirada”. Por fi m, ainda para efeito 

de identifi cação do “bem de capital” referido no preceito legal, não 

se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifi que 

o próprio esvaziamento da garantia fi duciária. Isso porque, ao fi nal 

do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor 

fi duciário.

3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o 

qual recai a garantia fi duciária – bem incorpóreo e fungível, por 

excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, 

utilizado materialmente no processo produtivo da empresa.

4. Por meio da cessão fi duciária de direitos sobre coisas móveis 

ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel 

do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem 

móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fi duciante, a 

partir da contratação, cede “seus recebíveis” à instituição fi nanceira 

(credor fi duciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, 

poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato 

pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fi duciante). 

Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fi duciariamente, 

nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afi gurando-se de 

todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação 

da trava bancária).

5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fi duciário, 

ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, 

caso se pudesse conceber o crédito, cedido fi duciariamente, como 

sendo “bem de capital”. Isso porque a utilização do crédito garantido 

fi duciariamente, independentemente da fi nalidade (angariar fundos, 

pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à 

recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria fi nalidade dos 

“bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fi duciária, 

chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de 
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modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fi duciária, dos 

efeitos da recuperação judicial.

6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, “bem de capital”, ali 

referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo 

produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais 

são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta 

do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de 

modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fi duciária, caso 

persista a inadimplência, ao fi nal do stay period.

6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não 

se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa 

disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar 

que o credor fi duciário satisfaça seu crédito diretamente com os 

devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava 

bancária.

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de 

Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 25 de setembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 1º.10.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Itaú Unibanco S.A. interpõe 

recurso especial, fundado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra 

acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
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Extrai-se dos autos que, após o deferimento do processamento de sua 

recuperação judicial, Régia Comércio de Informática Ltda. (Primetek) requereu, 

“ante a comprovada essencialidade dos recebíveis da recuperanda, observando o 

princípio da preservação da empresa, disposto no art. 47 da Lei n. 11.101/05, 

sejam os bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander ofi ciados para que 

promovam imediatamente os desbloqueio e liberação/restituição dos valores 

retidos nas contas bancárias da recuperanda, sob pena de multa diária não 

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que se abstenham de 

promover futuros bloqueios nas respectivas contas bancárias” (e-STJ, fl . 77).

Alternativamente, Régia Comércio de Informática Ltda. (Primetek), “ante 

a necessidade de liberação das travas bancárias em observância ao princípio 

da preservação da empresa, requereu que durante o stay period (suspensão de 

180 dias do § 4º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/05) os bancos sejam impedidos 

de bloquearem ou reterem valores nas contas, bem como sejam compelidos a 

liberarem o acesso às contas bancárias, de modo que a recuperanda tenha meios 

efi cazes de utilização dos seus recebíveis (saldos em conta corrente)” (e-STJ, fl . 

77).

Para tanto, o pedido foi fundamentado na essencialidade de seus recebíveis, 

sustentando que são bens de capital essenciais, o que torna impossibilitados os correlatos 

bloqueios durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta dias) de que trata o 

art. 6º, § 4º, c/c o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Destaca-se, de sua razões, a 

linha argumentativa tecida pela recuperada:

Conforme dispõe o art. 49, § 3º, parte fi nal, da Lei n. 11.101/05, durante o prazo 

de suspensão a que se refere o art. 6º, § 4º, da mesma lei, não será admitida a 

retirada do estabelecimento do devdor dos bens de capital essencial, 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 
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ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a 

sua atividade empresarial.

Contudo, ainda que não fosse o caso, de se ressaltar que a recuperação judicial 

encontra alicerce no princípio da preservação da empresa, disposto no art. 47, da 

Lei n. 11.101/05, de modo que, mesmo se tratando de garantia fi duciária, quando 

o bloqueio da trava bancária recai sobre recebíveis da empresa, a preservação 

da empresa deve se sobrepor sobre o direito do credor fi duciário, a fi m de que 

se garanta a manutenção da fonte produtora e dos empregos de milhares de 

trabalhadores diretos e indiretos (e-STJ, fl s. 57 e 60-61).

O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Goiânia deferiu, em parte, os 

pedidos apresentados pela requerente “para determinar aos Bancos Bradesco 

S.A. e Itaú - Unibanco S.A., que providenciem, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a restituição/liberação dos valores retidos nas contas bancárias da 

sociedade empresária Régia Comércio de Informática Ltda. - Primetek (em 

recuperação judicial), a partir da data do ajuizamento da presente recuperação 

judicial (03/08/2016), sob pena de bloqueio judicial dos valores indicados 

(Bacen/Jud), da seguinte forma:

[...]

b) o Banco Itaú., providenciar a liberação de 40% (quarenta por cento) dos 

valores bloquados referentes à Cédula de Crédito Bancário número 72993893-

6, haja vista a necessidade da recuperanda em manter seu fl uxo de caisa para 

continuidade de suas atividades com objetivo de viabilizar a superação da 

situação de crise econômico-financeira, permitindo a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica, conforme prelaciona o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005.

Determino, ainda que as referidas instituições fi nanceiras se abstenham de 

efetuar futuros bloqueios de numerários nas contas da empresa requerente, 

referente às operações advindas das mencionadas Cédulas de Créditos Bancários, 

nas proporções acima especificadas, assim como liberem o imediato acesso 

da requerente a suas contas bancárias, para movimentação. Em caso de 

descumprimento de quaisquer das providências determinadas, incidirá multa 

diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” - e-STJ, fl . 84

Dos fundamentos assentados no decisum, destaca-se o seguinte:

Com efeito, o parágrafo 3º, do artigo 49, da Lei 11.101/05 afasta dos efeitos da 

recuperação judicial os credores titulares ‘da posição de proprietário fi duciário 

de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou 
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promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula 

de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 

ou de proprietário em contrato, ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio.

Nessas hipóteses, prevalecem os respectivos 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 parágrafo 4º, do artigo 6º, 

da lei de regência, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de 

capital essenciais a sua atividade.

Compreende-se, contudo, que essa regra não pode ser indiscriminadamente 

aplicada às garantias conhecidas por ‘cessão fi duciária de recebíveis futuros’, haja 

vista que artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que “a recuperação judicial 

tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-fi nanceira 

do devedor, a fi m de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Portanto, a intenção do legislador foi no sentido de dar fôlego à empresa, para a 

manutenção de sua atividade e consequente superação da crise, preservando-se com 

a maior amplitude possível os empregos e os interesses dos credores, para que possa 

cumprir a sua função social com estímulo da atividade econômica, para geração e 

circulação de riquezas (e-STJ, fl s. 81-82)

Em contrariedade ao decisum, Itaú Unibanco S.A. interpôs agravo de 

instrumento, ao qual o Tribunal de origem negou provimento, sob o fundamento 

de que, ante a essencialidade dos valores ao funcionamento da empresa agravada, 

a utilização do mecanismo de trava bancária pela instituição fi nanceira pode, 

de fato, constituir grave entrave ao êxito da recuperação judicial, razão pela 

qual manteve a liberação de 40% dos valores bancários referentes à Cédula de 

Crédito Bancário n. 72993893-6.

O aresto fi cou assim ementado:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Trava bancária. Liberação. 

Princípio da preservação da empresa. Intelecção do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

1. Via de regra, a recuperação judicial alcança todos os créditos existentes 

ao tempo do pedido, ainda que não vencidos (Art. 49, caput, Lei n. 11.101/05). 

A norma prevê, contudo, algumas exceções, tais como o credor extraconcursal 

(LFRE, art. 67), o credor fi duciário, o arrendador mercantil e o negociante de 

imóvel cujo contrato contenha cláusula de inalienabilidade (LFRE, art. 49, § 3º).

2. Em que pese a existência de entendimentos no sentido de que a cessão 

fi duciária de direitos sobre títulos de crédito possui natureza de propriedade 

fi duciária e, assim sendo, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, esta 
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Corte de Justiça leva em conta a moderna concepção do direito falimentar, 

cuja característica e preocupação predominante é a preservação da empresa, 

autorizando-se a liberação da trava bancária, haja vista que a sua utilização pela 

instituição fi nanceira pode constituir entrave ao êxito da recuperação da empresa, 

ocasionando a ela risco de dano reverso irreparável ou de difícil reparação.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida (e-STJ, fl .).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, ante o caráter 

infringencial impresso ao recurso, tendo o acórdão embargado reiterado o 

entendimento de que “o restabelecimento da trava bancária pode obstaculizar a 

recuperação da empresa, que necessita de importe fi nanceiro para se reerguer no 

mercado” (e-STJ, fl . 482).

Nas razões do presente recurso especial, Itaú Unibanco S. A. aponta violação 

dos arts. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005; 66-B, § 3º, da Lei n. 4.728/1965; e 18, 

caput, da Lei n. 9.514/1997; bem como dissenso jurisprudencial (e-STJ, fl s. 491-

499).

Sustenta, em suma, que o crédito oriundo de cessão fi duciária de recebíveis 

é extraconcursal, não podendo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial 

ou qualquer outro óbice que impeça o exercício do direito, por não se tratar de 

bem de capital. Assevera, no ponto, que, a partir da transferência da posse direta 

e indireta dos bens — nesse caso, recebíveis da empresa —, é possível afi rmar 

que o crédito nem sequer se encontra na esfera patrimonial da empresa cedente, 

tudo a evidenciar que não se trata de bem de capital. Ressalta, assim, que o § 3º 

do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, ao prever exceção para remoção de bens da 

empresa durante o stay period, o faz exclusivamente para os chamados bens de 

capital, o que não é o caso dos autos.

Defende, por fi m, que a lei regente da matéria expressamente autoriza a 

propriedade fi duciária sobre direito creditório e, no caso de inadimplemento, 

garante a transferência imediata da posse e titularidade dos créditos cedidos, 

prerrogativas legais totalmente frustradas pelo decisum ora impugnado.

A parte adversa apresentou contrarrazões (e-STJ, fl s. 536-552).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): A controvérsia posta no 

presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo da recuperação judicial, 
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afi gura-se possível e lícito ao correlato Juízo — a pretexto da essencialidade 

dos créditos (recebíveis) cedidos fi duciariamente ao Banco Itaú, em garantia 

ao empréstimo tomado pela recuperanda Régia Comércio de Informática 

(representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 72993893-6) — determinar o 

sobrestamento, ainda que parcial, da chamada “trava bancária”.

Debate-se, assim, se o referido crédito fi duciário, a despeito de não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial por expressa disposição legal, 

poderia ser retido pelo juízo recuperacional, por reputar que o aludido bem 

é essencial ao funcionamento da empresa, compreendendo-se, refl examente, 

que se trataria de bem de capital, na dicção do § 3º, in fi ne, do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005.

Ressalto a relevância do enfrentamento da presente questão, especialmente 

em razão do recente posicionamento perfi lhado pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Confl ito de Competência 

n. 153.473/PR, que considerou: i) competir ao Juízo em que se processa a 

recuperação judicial, com exclusão de qualquer outro, decidir sobre a natureza 

extraconcursal de um bem, assim como sobre a sua essencialidade para o 

funcionamento da empresa recuperanda, para efeito de aplicação do § 3º, in 

fi ne, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005; e ii) ser inviável a deliberação, pelo STJ, 

na estreita via do confl ito de competência, acerca da natureza do bem — se de 

capital ou não —, a fi m de viabilizar (ou não) sua retenção durante o stay period, 

o que somente se afi guraria possível na via do recurso especial

O julgado, a propósito, recebeu a seguinte ementa:

Confl ito de competência. Recuperação judicial. Cédula de produto rural. Cessão 

fiduciária. Juízo acerca da essencialidade do bem para a atividade empresarial. 

1. Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em 

conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor 

acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade 

cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas 

as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o 

condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos 

por alienação fi duciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da 

LRF).

2. É inviável, na estreita sede do confl ito de competência, a deliberação acerca 

da natureza extraconcursal do crédito, o que é da estrita competência do Juízo da 

recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
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3. Confl ito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara 

Cível de Sertanópolis/PR.

(CC 153.473/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018)

Na oportunidade, relembro, aderi ao voto da então Relatora, Ministra Isabel 

Gallotti, secundado pela Ministra Nancy Andrighi, em que teci a consideração 

de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem de capital ao 

desenvolvimento da atividade empresarial — absolutamente pertinente ao Juízo 

da Recuperação Judicial, o qual detém todas as informações relacionadas à real 

situação econômico-fi nanceira da recuperanda — não abrange a competência/

atribuição para definir o que pode ou não ser categorizado como bem de 

capital, como se essa análise dependesse de aspectos subjetivos ou mesmo 

casuísticos. Ressaltei, aliás, que o juízo de essencialidade em nada repercute na 

categorização de determinado bem como sendo de capital, porquanto há de ser 

objetiva a conceituação de bem de capital, referido na parte fi nal do § 3º do art. 

49 da LRF, inclusive como delimitador da competência do Juízo da recuperação 

judicial.

Com a ressalva desse entendimento, prevaleceu, como adiantado, competir 

ao Juízo recuperacional decidir sobre a natureza extraconcursal de um bem, assim 

como sobre a sua essencialidade para o funcionamento da empresa recuperanda, 

ainda que garantido por alienação fi duciária, para efeito de aplicação do § 3º, 

in fi ne, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sendo que o exame do acerto dessa 

decisão, pelo STJ, somente poderia ser efetuado por ocasião do recurso especial. 

Em respeito ao colegiado, naturalmente, o posicionamento acima destacado há 

de ser detidamente observado.

O presente recurso especial, como se constata, reúne exatamente as 

premissas assentadas no voto vencedor, da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão, 

para que o Superior Tribunal de Justiça possa, fi nalmente, analisar o mérito da 

decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que entendeu por bem reter 

o crédito representado na cédula de crédito bancária cedida fi duciariamente, a 

despeito de não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, por reputar que 

o aludido bem é essencial ao funcionamento da empresa, compreendendo-se, 

refl examente, que se trataria de bem de capital, na dicção do § 3º, in fi ne, do art. 

49 da Lei n. 11.101/2005.

Passa-se, assim, a sopesar o acerto dessa decisão proferida pelo Juízo 

recuperacional, ratifi cada pelo Tribunal de origem.
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De plano, assinala-se que, em interpretação à extensão do art. 49, § 3º 

da LRF, encontra-se absolutamente sedimentada no âmbito das Turmas que 

compõem esta Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão 

de que a alienação fi duciária de coisa fungível e a cessão fi duciária de direitos 

sobre coisas móveis, como de títulos de credito (caso dos autos), justamente 

por possuírem a natureza jurídica de propriedade fi duciária não se sujeitam 

aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005.

Tal regramento é atenuado apenas e tão somente em relação aos 

bens de capital, objeto de alienação fi duciária, que se afi gurem essenciais ao 

desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, caso em que 

não será dado ao credor fi duciário, de imediato, vendê-los ou retirá-los do 

estabelecimento do devedor, enquanto vigente o prazo de suspensão, previsto no 

§ 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com a parte fi nal do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, 

afigura-se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da 

preservação da empresa, impor restrições temporárias ao proprietário fi duciário 

em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção do 

desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, 

bem como ao seu próprio soerguimento fi nanceiro.

A dicção do preceito legal é direta e clara nesse sentido:

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.

De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado 

fi duciariamente, não puder ser classifi cado como “bem de capital”, ao Juízo da 
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recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, 

pois o correlato credor fi duciário, além de não se submeter aos efeitos da 

recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da 

posse da recuperanda, inclusive durante o stay period.

O dispositivo legal em referência é expresso nesse sentido.

A avaliação quanto à essencialidade de determinado bem de capital, 

objeto de garantia fi duciária, ao desenvolvimento da atividade empresarial 

— absolutamente pertinente ao Juízo da recuperação judicial, o qual detém 

todas informações relacionadas à real situação econômico-financeira da 

recuperanda — mostra-se indispensável ao soerguimento da empresa empressa, 

indiscutivelmente.

Porém, esta análise recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia 

fi duciária. Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado 

fi duciariamente não pode fi car retido na posse da empresa em recuperação 

judicial, afi gurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo 

de essencialidade.

Como se vê, a caracterização do bem, dado em garantia fi duciária, como 

“bem de capital”, constitui questão pressuposta ao subsequente juízo de 

essencialidade, a fi m de mantê-lo na posse da empresa recuperanda.

A confi rmar essa relação de pressuposição, revela-se, pois, absolutamente 

possível estar-se diante de um bem de capital, dado em garantia fi duciária, que, 

segundo o convencimento do Juízo da recuperação, não se mostre essencial ao 

desenvolvimento da atividade empresarial, a permitir a sua retirada ou venda 

pelo credor fi duciário, ainda que durante o período de suspensão.

Nesse sentido, merece destaque precedente oriundo da Segunda Seção do 

STJ:

Processual Civil. Conflito positivo de competência. Recuperação judicial. 

Contratos de compra e venda de açúcar para exportação. Garantia fiduciária 

sobre imóveis rurais. Execução. Crédito excluído do plano de recuperação. Art. 49, 

§ 3º, da Lei 11.101/2005.

1. Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos 

efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fi duciária.

2. Hipótese em que os imóveis rurais sobre os quais recai a garantia não são 

utilizados como sede da unidade produtiva, não se tratando de bens de capital 

imprescindíveis à atividade empresarial das devedoras em recuperação judicial, tanto 

que destinados à venda no plano de recuperação aprovado.
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3. Confl ito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 25ª Vara 

Cível de São Paulo para prosseguimento da execução.

(CC 131.656/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

08/10/2014, DJe 20/10/2014)

Portanto, levando-se em conta que a qualifi cação como “bem de capital” é 

indispensável para que o Juízo recuperacional possa aferir a sua essencialidade, 

parece-me, não apenas conveniente, mas absolutamente adequado e necessário 

que o Superior Tribunal de Justiça esclareça a abrangência do termo “bem de 

capital”.

Sem o específi co enfrentamento que ora se propõe (conforme a matéria 

devolvida no presente recurso especial), assinala-se que esta Corte de Justiça 

possui julgados em que se reconheceu que o crédito cedido fi duciariamente 

(trava bancária), por não se constituir em bem de capital, não poderia fi car 

retido na posse da recuperanda.

A propósito, destacam-se:

Agravo interno. Recurso especial. Direito Empresarial. Recuperação judicial. 

Cessão fi duciária de créditos. Trava bancária. Liberação. Descabimento. Julgados 

desta Corte Superior.

1. Controvérsia acerca de decisão do juízo de origem que liberou, em favor das 

empresas recuperandas, trava bancária oriunda de contratos garantidos por cessão 

fi duciária de crédito.

2. “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” (art. 49, § 3º, 

da Lei n. 11.101/2005, sem grifos no original).

3. Possibilidade de o juízo impor restrições temporárias à propriedade fi duciária 

de bens de capital, para mantê-los na posse do devedor, em atenção ao princípio da 

preservação da empresa, conforme previsto no dispositivo legal supracitado.

4. Impossibilidade, contudo, de se impor restrições à propriedade fi duciária de 

crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte 

Superior.
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5. Restabelecimento da trava bancária, na espécie.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.475.258/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017) - sem grifos no original

Agravo interno no agravo em recurso especial. Recuperação judicial. 1. 

Créditos garantidos por cessão fi duciária de crédito. Não submissão aos efeitos da 

recuperação judicial. 2. Agravo interno improvido.

1. É iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crédito 

garantido por cessão fi duciária de direito creditório não se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

1.1. Conquanto a jurisprudência deste Tribunal entenda pela possibilidade de 

manter na posse da sociedade empresária em recuperação judicial os bens objeto 

de mútuo com garantia fi duciária de bens de capital, em hipóteses excepcionais, em 

observância à necessidade de preservação da empresa, tal medida não se aplica à 

“propridedade fi duciária de crédito, por não se tratar de bem de capital”, conforme 

julgado proferido recentemente pela Terceira Turma desta Corte Superior (AgInt no 

REsp 1.475.258/MS), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1127032/RJ, desta relatoria, Terceira Turma, julgado em 

12/12/2017, DJe 02/02/2018) - sem grifos no original.

Para os fi ns ora perseguidos, há que se inferir, de modo objetivo, a abrangência 

do termo “bem de capital”, referido na parte fi nal do § 3º do art. 49 da LRF, 

conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos 

ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fi duciária 

que recai sobre o “bem de capital”, que se encontra provisoriamente na posse da 

recuperanda.

A essa fi nalidade, registre-se que a Lei n. 11.101/2005, embora tenha 

excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular 

da posição de proprietário fi duciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que 

os “bens de capital”, objeto de garantia fi duciária, essenciais ao desenvolvimento 

da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay 

period.

Extrai-se de seu teor que o bem, para se caracterizar como bem de capital, 

precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao 

exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifi ca-se, ainda, 

que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, 
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porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, 

afi gurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em 

“retenção” ou “proibição de retirada”. Por fi m, ainda para efeito de identifi cação 

do “bem de capital” referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a 

um bem, cuja utilização signifi que o próprio esvaziamento da garantia fi duciária. 

Isso porque, ao fi nal do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o 

credor fi duciário.

A partir de tais constatações, para efeito de conceituação, perfilho 

integralmente a compreensão externada pela Ministra Isabel Gallotti, por 

ocasião do julgamento do CC 153.473/PR, com base em autorizada doutrina 

e em precedentes destacados do STJ (nos quais, pontualmente, se reconheceu 

estar-se diante de determinado bem de capital), de que “bem de capital” a que a 

lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo 

da empresa recuperanda, e que, naturalmente, se encontre em sua posse.

Elucidativos, nesse sentido, os escólios doutrinários destacados por S. Exa, 

o quais se pede licença para reproduzi-los:

2.6.6. Credores proprietários e os bens essenciais

De acordo com o art. 52, inc. III, da LREF as ações e execuções dos credores 

proprietários - aqueles mencionados nos §§ 3º e 4º do art. 49 da LREF (proprietário 

fi duciário, arrendador mercantil, entre outros) - não se suspendem durante o 

período de proteção (stay period). Mesmo assim, durante o período de proteção, 

eventual ação visando à retomada do bem fica suspensa se este puder ser 

enquadrado no conceito de “bem de capital essencial a atividade empresarial” 

(art. 6º, § 4º c/c 49, § 3º)

Acredita-se que o legislador empregou a expressão “bem de capital” da forma 

mais ampla possível (art. 49, § 3º da LREF). Logo, os bens de capital do devedor 

seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, 

ferramentas e veículos, entre outros empregados, direta ou indiretamente, na cadeia 

produtiva da recuperanda.

Nesses termos, já foram considerados bens essenciais à atividade da 

empresa os imóveis da sede e da planta industrial recuperanda, bem como 

veículo (caminhão) utilizado por empresa de transportes e maquinários afeito ao 

processo produtivo de determinada indústria, entre tantos outros.

De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é essencial 

à recuperação judicial; é indispensável que o devedor comprove ao juiz as 

características/qualidades técnicas do bem, aquelas que o tornam imprescindível 

para o exercício da atividade empresária em questão.
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874 Segundo a Ciência Econômica, bens de capital são bens utilizados na 

produção de outros bens, especialmente bens de consumo, embora não sejam 

diretamente incorporados ao produto final. São bens que atendem a uma 

necessidade humana de forma indireta, pois são empregados para gerarem 

aqueles bens que a isso se destinam (estes chamados bens de consumo; 

alimentos, vestuário, canetas, concertos musicais, veículos de passeio). Porém, 

é importante lembrar que essas classificações não são estanques, tampouco 

aceitas universalmente pelos economistas. Alguns consideram bem de capital 

como sinônimo de bem de produção. Outros consideram bem de produção um 

conceito mais amplo, que inclui, além dos bens de capital, tudo que é utilidade 

para a produção de um bem fi nal, abarcando, assim, os bens intermediários e as 

matérias primas. Além disso, como nenhuma classifi cação é absoluta, um mesmo 

bem pode, de acordo com a sua destinação, ser considerado ora como bem de 

produção, ora como bem de consumo. Lembre-se o feijão, bem de consumo 

quando for utilizado como alimento, e bem de produção enquanto semente. Da 

mesma forma o veículo, ora bem de consumo (usualmente classifi cado como 

bem de consumo durável ou bem de uso), ora bem de produção (NUSDEO, Fábio. 

Curso de Economia - introdução ao Direito Econômico, 5 ed. São Paulo: revista dos 

Tribunais, 2008, p. 37-38), Por isso, acredita-se que o conceito utilizado no art. 

49, § 3º, da LREF deve ser interpretado da forma mais ampla possível, abarcando 

todo e qualquer bem cuja ausência possa prejudicar o esforço recuperatório do 

devedor.

(João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, Almedina, São 

Paulo, 2016, p. 285 a 287)

Por outro lado, pondera o senador Ramez Tebet, no seu parecer: “Como 

essas obrigações não se sujeitam à recuperação judicial, naturalmente o plano 

aprovado deverá prever o pagamento desses credores em condições satisfatórias, 

sob pena de estes exercerem o direito de retirada dos bens e inviabilizarem a 

empresa”.

(...)

Não obstante isso, urge ser enfatizado que durante o prazo e suspensão a 

que se refere o § 4º do art. 6º - ou seja, durante 180 dias contados da data do 

deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52) - não se permite a 

venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais 

à sua atividade empresarial (§ 3º, in fi ne, do art. 49).

O Senador Ramez Tebet, no seu parecer, explica:

(...) faculta-se a esses credores a busca e apreensão de bens de sua 

propriedade que se encontrem em poder do devedor. Essa situação 

prejudica as chances de empresas que dependam desses bens para a 

continuação de suas atividades. Tome-se, por exemplo, uma indústria 
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gráfica que tenha arrendado as máquinas impressoras com as quais 

trabalha. Se se der direito ao arrendador de retirar essas máquinas durante 

o período de suspensão que caracteriza o início da recuperação judicial, 

fica inviabilizado o soerguimento da empresa, pois nenhum plano de 

recuperação será viável se a empresa não contar nem mesmo com a 

maquinaria indispensável à sua produção.

Por outro lado, não se pode negar aos credores proprietários o direito 

de reaver seus bens, sob pena de se comprometer a segurança que 

caracteriza esses contratos e, assim, reduzir a efetividade de instrumentos 

que, reconheça-se, têm proporcionado, nas modalidades de crédito com 

garantia mais segura, como a alienação fi duciária, taxas de juros bastante 

inferiores à média praticada no mercado.

Do ponto de vista prático, essa conciliação de interesses exige do 

legislador parcimônia na utilização de remédios extremos. No caso da 

alienação fiduciária e de outras formas de negócio jurídico em que a 

propriedade não é do devedor, mas do credor, é preciso sopesar a proteção 

ao direito de propriedade e a exigência social de proporcionar meios 

efetivos de recuperação às empresas em difi culdades.

Por isso, propomos uma solução de equilíbrio: não se suspendem as 

ações relativas aos direitos dos credores proprietários, mas elimina-se 

a possibilidade de venda ou retirada dos bens durante os 180 dias de 

suspensão, para que haja tempo hábil para formulação e aprovação do 

plano de recuperação judicial. Encerrado o período de suspensão, todos os 

direitos relativos à propriedade são devolvidos ao seu titular.

(Milani, Mário Sérgio, “Lei de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e 

Falência comentada”, Malheiros, São Paulo, 2011, pp. 215/216, grifo não constante 

do original)

Evidenciado, pois, que o “bem de capital” há de ser concebido como bem 

corpóreo (móvel ou imóvel), empregado no processo produtivo da empresa — 

encontrando-se, por isso, em sua posse —, afasta-se por completo, desse conceito, 

o crédito cedido fi duciariamente em garantia, como se dá, na hipótese dos autos, 

em relação à cessão fi duciária de créditos dado em garantia ao empréstimo 

tomado pela recuperanda Régia Comércio de Informática (representado pela 

Cédula de Crédito Bancário n. 72993893-6) — (e-STJ, fl s. 92-101).

Efetivamente, a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual 

recai a garantia fi duciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há 

como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo 

produtivo da empresa.
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Saliente-se, no ponto, que a constituição da propriedade fi duciária, oriunda 

de cessão fi duciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se 

a partir da própria contratação, afi gurando-se, desde então, plenamente válida e 

efi caz entre as partes.

Por meio da cessão fi duciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de 

crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, 

no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor 

fi duciante, a partir da contratação, cede “seus recebíveis” à instituição fi nanceira 

(credor fi duciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá 

apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do 

terceiro (devedor do devedor fi duciante).

Por consectário, todos os direitos e prerrogativas conferidos ao credor 

fi duciário, decorrentes da cessão fi duciária, devidamente explicitados na lei 

(tais como, o direito de posse do título, que pode ser conservada e recuperada, 

inclusive contra o próprio cedente; o direito de receber diretamente dos 

devedores os créditos cedidos fi duciariamente, a outorga do uso de todas as 

ações e instrumentos, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos, 

entre outros) são exercitáveis imediatamente à contratação da garantia.

Na hipótese, como visto, em garantia ao empréstimo contraído perante o 

Banco Itaú, a recuperanda cedeu fi duciariamente ao banco credor seus créditos/

recebíveis decorrentes de transações de aquisição de produtos e serviços, 

fornecidos e prestados a terceiros.

Logo, ao credor titular da posição de proprietário fi duciário sobre direitos 

creditícios (excluído dos efeitos da recuperação judicial, segundo o § 3º do 

art. 49 da Lei n. 11.101/2005) é dada a possibilidade de opor essa garantia 

real diretamente aos devedores da recuperanda, ou, naturalmente, à própria 

recuperanda, caso esta já tenha recebido os créditos (cedidos fi duciariamente).

Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fi duciariamente, nem 

sequer se encontra na posse da recuperanda, afi gurando-se de todo imprópria a 

intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária).

Com base nas premissas assentadas, verificado que o crédito cedido 

fiduciariamente não é utilizado materialmente no processo produtivo da 

empresa em recuperação judicial (já que conceitualmente se trata de bem 

incorpóreo e fungível), tampouco se encontra na posse da recuperanda, afi gura-

se peremptória a conclusão de que, de “bem de capital”, não se trata.
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Não bastasse tal constatação, sufi ciente em si para afastar, por completo, 

a incidência da ressalva constante do § 3º, parte fi nal, do art. 49 da LRF, não 

se poderia conferir ao termo “bem de capital” interpretação capaz de tornar 

insubsistente a garantia fi duciária.

Como é de sabença, a propriedade do bem dado em garantia fi duciária, a 

partir do inadimplemento, consolida-se nas mãos do credor, que não se submete 

aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, nos termos do que dispõe a parte 

fi nal do § 3º do art. 49 da LRF, em se tratando de bem de capital, considerado 

essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda, sua 

retomada, pelo credor fiduciário, é postergada para o fim do período de 

suspensão.

A exigência legal de restituição do bem ao credor fi duciário, ao fi nal do 

stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber 

o crédito, cedido fi duciariamente, como sendo “bem de capital”. Isso porque 

a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da 

fi nalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores 

submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria 

finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia 

fi duciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de 

modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fi duciária, dos efeitos da 

recuperação judicial.

De todo o exposto, para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, “bem 

de capital”, ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no 

processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: 

bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, 

e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser 

entregue ao titular da propriedade fi duciária, caso persista a inadimplência, ao 

fi nal do stay period.

Em face de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante 

de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza 

o juízo da recuperação judicial de obstar que o credor fi duciário satisfaça seu 

crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da 

denominada trava bancária.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, dou 

provimento ao recurso especial para restabelecer a trava bancária, tal como 

avençada entre as partes.

É o voto.




