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AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 156.959-MT 

(2018/0044572-0)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Agravante: Fazenda Nacional

Agravado: TUT Transportes Ltda - em Recuperação Judicial

Advogados: Rafael Cisneiro Rodrigues - MT019032

Adriane Goncalves Antunes - MT006095

Suscitante: TUT Transportes Ltda - em Recuperação Judicial

Suscitado: Juizo de Direito da Vara Especializada em Falencia e 

    Concordata de Cuiaba - MT

Suscitado: Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno no confl ito de competência. 

Execução fi scal e recuperação judicial. Competência do Juízo Universal. 

Atos de constrição e expropriação incidentes sobre o patrimônio 

vinculado ao reerguimento. Edição da Lei n. 13.043 de 13.11.2014. 

Parcelamento de créditos de empresa em recuperação. Jurisprudência 

mantida.

1. Compete à Segunda Seção processar e julgar conflito de 

competência entre o juízo da falência e o da execução fi scal, seja pelo 

critério da especialidade, seja pela necessidade de evitar julgamentos 

díspares e a consequente insegurança jurídica (Questão de Ordem 

no CC n. 120.432/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgada em 

19.9.2012).

2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução 

fi scal, mas os atos de constrição e de alienação de bens componentes 

da massa falida submetem-se ao juízo universal. Precedentes.

3. A edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014, por si, não implica 

modificação da jurisprudência da Segunda Seção a respeito da 

competência do juízo da recuperação para apreciar atos executórios 

contra o patrimônio da empresa.



4. Os acórdãos de afetação dos Recursos Especiais de n. 1.694.261/

SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP delimitaram a matéria de mérito a 

ser apreciada sob o rito repetitivo, qual seja, a “possibilidade da prática 

de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, 

em sede de execução fi scal”. No presente confl ito, entretanto, não se 

discute tal questão meritória. Objetiva-se tão somente determinar o 

juízo competente para dar concretude a ato executivo expedido em 

desfavor de bens vinculados ao processo recuperacional.

5. Ademais, inviável a remessa de confl ito de competência às 

instâncias originárias – a fi m de aguardar o julgamento de eventual 

recurso repetitivo –, pois trata-se de incidente de competência 

originária do STJ (art. 105, I, “d”, da CF), não se submetendo ao 

rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, aplicável apenas 

aos recursos, à remessa necessária e aos processos de competência 

originária das cortes locais.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Lázaro 

Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Nancy Andrighi, 

Luis Felipe Salomão e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

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

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 28.8.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de agravo interno 

interposto por Fazenda Nacional contra decisão desta relatoria que conheceu 
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do conflito de competência, declarando competente o Juízo de Direito da 

Vara Especializada em Falência e Concordata de Cuiabá – MT, onde tramita a 

recuperação judicial da suscitante, para apreciar atos executivos que incidam 

sobre o patrimônio vinculado à recuperação judicial.

Sustenta a ora agravante que (e-STJ fl s. 443/456): (i) a discussão deve ser 

suspensa, ante a afetação do tema repetitivo de n. 987 pelo STJ e a necessidade 

de revisão da matéria pela Corte Especial, conforme reconhecido pela Primeira 

Seção na Questão de Ordem no CC n. 149.622/SP e no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência suscitado pela Fazenda nos autos do CC n. 

144.433/GO, e (ii) os atos praticados em execução fi scal não se submetem ao 

rito da recuperação judicial.

Ao fi nal, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua apreciação 

pelo Colegiado.

A suscitante, intimada, não apresentou impugnação (e-STJ fl . 464).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): Preliminarmente, não 

é necessário sobrestamento e afetação do presente incidente à Corte Especial 

do STJ, nos termos dos arts. 16, IV, e 127 do RISTJ, não havendo falar em se 

prevenir divergência entre as Seções do STJ quanto a confl itos de competência 

envolvendo juízo de recuperação e juízo de execução fi scal, pois a própria Corte 

Especial, ao apreciar a QO no CC 120.432-SP, de minha relatoria, julgada em 

19/9/2012, defi niu que a competência interna para julgar referido incidente 

cabe apenas à Segunda Seção.

Quanto ao incidente de uniformização de jurisprudência objeto do CC 

n. 144.433/GO, constata-se que foi rejeitado pela Segunda Seção, na sessão 

de julgamento ocorrida em 14/3/2018. Nessa mesma assentada, determinou-

se a afetação da matéria à Corte Especial, sem sobrestamento dos feitos no 

âmbito da Seção, que continuará julgando confl itos de competência entre o 

juízo da execução fi scal e o da recuperação, nos termos de sua competência 

anteriormente reconhecida pela Corte Especial.

Acrescente-se que, nos acórdãos de afetação dos Recursos Especiais de 

n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987), não houve 
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determinação expressa de suspensão de confl itos de competência em trâmite 

no STJ, havendo somente ordem de sobrestamento dos processos que versem 

sobre a questão afetada, numa referência literal ao inciso II do art. 1.037 do 

CPC/2015:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando 

a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, 

na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 

território nacional;

Delimitou-se, no acórdão de afetação, a matéria de mérito a ser apreciada 

sob o rito repetitivo, qual seja, a “possibilidade da prática de atos constritivos, em 

face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fi scal”.

Por meio do presente confl ito, entretanto, não se discute essa questão, 

apenas se objetiva determinar o juízo competente para dar concretude a ato 

executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao processo recuperacional.

Desse modo, eventual exigência de sobrestamento deve incidir sobre os 

processos que deram origem ao presente incidente, que serão suspensos, se for 

o caso, por decisão dos juízos envolvidos no presente confl ito, aos quais caberá, 

inclusive, analisar possível pedido de prosseguimento dos feitos, nos termos dos 

parágrafos 8º, 9º e 10, inc. I, do art. 1.037 do CPC/2015:

Art. 1.037 (...)

§ 8º As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, 

a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que 

se refere o inciso II do caput.

§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e 

aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá 

requerer o prosseguimento do seu processo.

§ 10. O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

Além disso, é inviável a remessa de confl ito de competência às instâncias 

originárias – a fi m de aguardar o julgamento de recurso repetitivo –, pois trata-

se de incidente de competência originária do STJ (art. 105, I, “d”, da CF), não 
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se submetendo ao rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, aplicável 

apenas aos recursos, à remessa necessária e aos processos de competência 

originária das cortes locais. Confi ram-se:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento 

aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão 

recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo 

de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, 

se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição 

retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese fi rmada pelo tribunal 

superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de 

serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado 

do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora 

competente para fi scalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a 

regulação, da tese adotada.

(...)

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso 

especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma 

do art. 1.036, § 1º.

Assim, não há óbice procedimental à apreciação do presente agravo.

No mérito, correta a decisão que conheceu do confl ito de competência, 

declarando competente o Juízo de Direito da Vara Especializada em Falência e 

Concordata de Cuiabá – MT para apreciar atos executivos contra o patrimônio da 

empresa recuperanda.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos 

da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos (e-STJ fl s. 435/437):

Trata-se de confl ito positivo de competência, em que é suscitante a empresa 

TUT Transportes Ltda. – em Recuperação Judicial e suscitados o Juízo de Direito 

da Vara Especializada de Falência e Concordata de Cuiabá – MT, onde tramita a 

recuperação judicial da empresa, e o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá – MT, 

que processa a execução fi scal.
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Discute-se, no presente confl ito, qual dos Juízos é competente para processar 

e julgar atos executivos contra a empresa recuperanda. No processo trabalhista, 

a União teria requerido a penhora de ativos operacionais da empresa, bem como 

a alienação de bens essenciais a sua atividade, “buscando o recebimento de 

tributos” (e-STJ fl . 3).

A suscitante ingressou com pedido de recuperação judicial, na forma 

prevista pela Lei Federal n. 11.101/2005, deferido em 12/6/2007, seguindo-se a 

determinação de suspensão de ações e execuções contra a empresa recuperanda 

(e-STJ fl . 5).

Sustenta que comunicou ao Juízo Trabalhista o processamento da recuperação 

judicial. Destaca ainda que (e-STJ fl . 6):

Depreende-se que a competência deve recair, na casuística em apreço, 

ao Juízo da Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da 

Comarca de Cuiabá/MT, a fi m de dar a efetiva operacional idade ao plano 

recuperacional e, sem sombra de dúvidas à preservação da empresa como 

unidade geradora de emprego e renda, fomentando o desenvolvimento 

social. Admitir a concomitância de decisões proferidas em ações paralelas 

e autônomas ao processo de Recuperação Judicial, que impliquem na 

expropriação de ativos da Recuperanda, além de constituir uma verdadeira 

leviandade, atenta contra o princípio da preservação da empresa (artigo 47 

da Lei n. 11.101/05).

Requer liminarmente a suspensão da execução fiscal e a determinação 

provisória do Juízo recuperacional para resolver as medidas urgentes (e-STJ fl . 9).

Liminar deferida às fl s. 399/401 (e-STJ).

Informações prestadas às fl s. 413/429 (e-STJ).

Parecer do Ministério Público Federal pela competência do Juízo Universal 

(e-STJ fl s. 431/433).

É o relatório.

Decido.

Seguindo orientação desta Corte Superior, consolidada na Súmula n. 568/STJ, 

o relator pode decidir monocraticamente, de plano, o confl ito de competência, 

quando exista jurisprudência dominante do Tribunal sobre o tema.

É esse precisamente o caso dos autos, no qual se busca fixar o juízo 

competente, para processar atos expropriatórios contra o patrimônio da TUT 

Transportes Ltda. – em Recuperação Judicial.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífi ca quanto ao tema, afi rmando que, 

“com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especifi cidades da falência 

e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento 
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dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, 

que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha 

ocorrido a constrição de bens do devedor” (AgRg n. CC n. 127.629/MT, Relator 

Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 23/4/2014, DJe 

25/4/2014). Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes:

Agravo regimental. Conflito negativo de competência. Execução no 

âmbito trabalhista. Natureza fi scal. Deferimento da recuperação judicial. 

Art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/05, com a ressalva nele prevista. Prática de atos 

que comprometam o patrimônio do devedor ou excluam parte dele do 

processo de recuperação judicial. Impossibilidade. Inexistência de violação 

do art. 97 da CF e de desrespeito à Súmula Vinculante n. 10/STF.

1. ‘Apesar de a execução fi scal não se suspender em face do deferimento 

do pedido de recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da LF n. 11.101/05, art. 187 

do CTN e art. 29 da LF n. 6.830/80), submetem-se ao crivo do juízo universal 

os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades 

empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação 

da empresa.’ (CC 114.987/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Segunda Seção, julgado em 14/03/2011, DJe 23/03/2011).

(...)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no CC n. 123.228/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, julgado em 26/6/2013, DJe 1/7/2013.)

Conflito de competência. Agravo. Execução fiscal. Sociedade em 

recuperação judicial. Prática de atos expropriatórios no juízo da ação 

executiva. Impossibilidade.

- As execuções fi scais ajuizadas em face da empresa recuperanda não se 

suspenderão em virtude do deferimento do processamento da recuperação 

judicial.

- Todavia, embora a execução fiscal, em si, não se suspenda, devem 

ser obstados os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em 

recuperação judicial, enquanto mantida essa condição. Na hipótese, a 

aplicação literal do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05 conduziria à inibição 

do cumprimento do plano de recuperação previamente aprovado e 

homologado.

- Agravo não provido.

(AgRg no CC n. 119.970/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda 

Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 20/11/2012.)

Assim, embora a execução fi scal, em si, não se suspenda, devem ser obstados 

os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação 
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judicial, enquanto mantida essa condição. A providência evita o eventual 

comprometimento do sucesso do plano de recuperação pelas decisões prolatadas 

no Juízo da execução individual, preservando, assim, o princípio da continuidade 

da empresa, previsto no artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial.

Diante do exposto, conheço do presente confl ito positivo de competência, a 

fi m de declarar competente o Juízo de Direito da Vara Especializada de Falência e 

Concordata de Cuiabá – MT, para apreciar os atos executivos que incidam sobre o 

patrimônio vinculado à recuperação judicial.

Publique-se e intimem-se.

Cabe ressaltar que a competência do juízo universal, para processar os 

atos constritivos expedidos em execução fi scal contra empresa em recuperação 

judicial, não foi alterada com a vigência da Lei n. 13.043/2014, que acrescentou 

o art. 10-A à Lei n. 10.522/2002, possibilitando o parcelamento de crédito 

de empresas em recuperação. Essa questão foi analisada pela Segunda Seção, 

em 13/5/2015, no julgamento do AgRg no CC n. 136.130/SP, nos termos da 

seguinte ementa:

Agravo regimental no confl ito de competência. Execução fi scal e recuperação 

judicial. Competência do Juízo Universal. Edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014. 

Parcelamento de créditos de empresa em recuperação. Jurisprudência mantida.

1. O juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para julgar 

as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda.

2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fi scal, mas 

os atos de constrição ou de alienação devem-se submeter ao juízo universal. 

Jurisprudência.

3. A Lei n. 11.101/2005 visa à preservação da empresa, à função social e ao 

estímulo à atividade econômica, a teor de seu art. 47.

4. No caso concreto, a edição da Lei n. 13.043/2014 - que acrescentou o art. 

10-A à Lei n. 10.522/2002 e disciplinou o parcelamento de débitos de empresas 

em recuperação judicial - não descaracteriza o confl ito de competência.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC n.136.130/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Relator p/ Acórdão 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 

22/6/2015.)

Na oportunidade, em voto-vista, manifestei este entendimento:

A orientação desta Corte, atenta ao objetivo da Lei n. 11.101, de 9.2.2005, está 

ancorada na interpretação harmônica do § 7º do art. 6º e do art. 47, ambos do 

referido diploma, que assim estabelecem:
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(...)

Com fundamento no princípio da preservação da empresa, que mantém 

empregos e viabiliza o pagamento de credores, estimulando, portanto, a 

atividade econômica, a jurisprudência se fi rmou no sentido de que, apesar de a 

recuperação judicial não acarretar a suspensão das execuções fi scais, as decisões 

a respeito das constrições e das alienações dos bens da empresa executada, 

atingidos pelo processo executivo, deveriam se concentrar na competência do 

Juízo da recuperação.

(...)

Entendo que, de fato, a possibilidade de parcelamento ainda permanece 

como aspecto relevante para efeito de definir qual o juízo competente para 

decidir acerca de constrições e alienações de bens pertencentes a empresa 

em recuperação judicial, devedora em ação de execução fiscal. Entretanto, 

considerando o princípio da preservação da empresa, devo concluir, com a devida 

vênia, que a simples edição de lei que viabilize o parcelamento de dívidas de 

sociedades em recuperação não me parece sufi ciente, por si, para descaracterizar 

o confl ito nem para afastar a competência do Juízo da recuperação judicial.

É preciso aferir os efeitos concretos e imediatos da nova lei na recuperação, 

na execução e nos bens da empresa, devendo-se examinar os requisitos para 

a concessão do parcelamento e as consequências do futuro deferimento em 

relação aos bens constritos, necessários ao soerguimento da pessoa jurídica.

A propósito, a Lei n. 13.043/2014 acrescentou o art. 10-A à Lei n. 10.522/2002 

(...)

De plano, percebe-se que o parcelamento não é automático, cabendo à 

empresa requerê-lo, demonstrar que preenche os requisitos legais e aguardar a 

decisão administrativa. Sob esse enfoque, permaneceriam os bens constritos em 

execução sujeitos a alienação durante o trâmite do procedimento administrativo, 

tornando necessário, em tais situações, manter a competência do Juízo falimentar 

ao menos até decisão fi nal do procedimento.

O § 2º, por sua vez, deixa claro que, em relação aos débitos que se encontrarem 

sob discussão judicial, ‘o sujeito passivo deverá comprovar que desistiu 

expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, 

ou da ação judicial, e, cumulativamente, renunciou a quaisquer alegações de 

direito sobre as quais se fundem a ação judicial’. A lei, portanto, obsta o exercício 

de direito constitucionalmente garantido (art. 5º, XXXV, da CF), impedindo que 

a empresa discuta seus débitos judicialmente. Em tal circunstância, em tese, 

mesmo sendo indevido o tributo cobrado pela Fazenda, ou parte dele – o que 

não é raro –, a empresa estaria compelida a renunciar ao seu direito, o que pode 

difi cultar ou inviabilizar a recuperação econômica da pessoa jurídica. Observe-se 

que, na hipótese, a sociedade estaria obrigada ao pagamento de quantia indevida 

à Fazenda Pública, afetando patrimônio indispensável para o seu soerguimento.

Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (253): 295-420, janeiro/março 2019 305



O princípio da preservação da empresa é contrariado, igualmente, pelo § 6º. 

Sob esse enfoque, destaco que (i) a norma legal referida (§ 6º) estabelece que os 

bens e os direitos da empresa executada, constituídos em garantia dos créditos, 

não serão liberados, e que (ii) a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 

REsp n. 957.509/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, Rel. Ministro 

Luis Fux, DJe de 25.8.2010, decidiu que, em relação ao parcelamento da dívida 

fi scal, “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após 

a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito 

executivo e não de extingui-lo”. Nessa situação, mesmo suspensa a execução, 

o confl ito de competência persistiria. Na hipótese, por exemplo, de o juiz da 

recuperação precisar alienar bens da sociedade vinculados à execução, terá que 

resolver se prevalecerá (i) a ordem de penhora emanada do juízo da execução 

fi scal ou (ii) a decisão de venda proferida pelo magistrado da recuperação. A 

nova lei, portanto, não evita o conflito, decorrente da necessidade de se 

saber a quem compete decidir acerca da disposição do referido patrimônio. 

Mantida a competência do juízo da recuperação, poderá a Fazenda Pública, 

naturalmente, recorrer de decisões que entenda contrárias à legislação em 

vigor. O mais importante aqui é manter concentrado em um único juízo – no 

caso o da recuperação judicial, mais aparelhado para defi nir as necessidade da 

pessoa jurídica recuperanda – o poder de decidir acerca do destino dos bens 

pertencentes à empresa em recuperação.

Com efeito, ainda que momentaneamente suspenso o processo executivo, 

não se pode afastar a possibilidade de o juízo da execução proferir, no futuro, 

decisões provocadas por fatos novos, viabilizando a alienação dos bens atingidos 

por penhoras. Tal probabilidade recomenda manter a competência do juízo 

da recuperação para decidir a propósito de eventuais disposições de bens da 

sociedade em recuperação.

Em síntese, a edição e a publicação da Lei n. 13.043/2014 não repercute na 

jurisprudência desta Corte a respeito da competência do Juízo da recuperação, 

sob pena de afrontar o princípio da preservação da empresa.

Destaco que o meu voto não retira a eventual preferência do crédito tributário 

executado, tendo em vista que estamos julgando um confl ito de competência. 

Apenas defino o juízo da recuperação como competente para deliberar 

acerca das alienações dos bens da empresa em recuperação, evitando, com 

isso, decisões dispersas e confl itantes entre vários órgãos do Poder Judiciário. 

Evidentemente que tudo o que for decidido pelo juízo da recuperação quanto aos 

bens submetidos, simultaneamente, à execução fi scal e à recuperação poderá ser 

objeto de recurso por parte da Fazenda Pública ou dos demais interessados.

Portanto, a edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014, por si, não descaracteriza 

o conflito de competência nem implica modificação da jurisprudência da 

Segunda Seção acerca do tema.
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Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os 

fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 157.099-RJ (2018/0051390-6)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Relatora para o acórdão: Ministra Nancy Andrighi

Suscitante: Oi S.A - em Recuperação Judicial

Advogados: Paulo de Moraes Penalva Santos - RJ031636

Jose Roberto de Albuquerque Sampaio - RJ069747

Advogados: Ana Tereza Basilio - RJ074802

Sérgio Ricardo Savi Ferreira - RJ106962

Suscitado: Juizo de Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro - RJ

Suscitado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Suscitado: Juizo Arbitral da Camara de Arbitragem do Mercado de São 

   Paulo - SP

Interes.: Bratel BV

Advogada: Anna Maria da Trindade dos Reis - DF006811

Advogados: Joana D’arc Amaral Bortone - DF032535

Tiago Schreiner Garcez Lopes - DF034763

Interes.: Societe Mondiale Fundo de Investimento em Acoes

EMENTA

Confl ito positivo de competência. Juízo Arbitral e Juízo da 

Recuperação Judicial. Discussão acerca da legalidade de disposições 

integrantes do plano de soerguimento. Aumento de capital. Assembleia 

de acionistas. Não realização. Cláusula compromissória prevista no 

estatuto social. Questões societárias. Competência do Juízo Arbitral.
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1. A existência de provimentos jurisdicionais confl itantes entre si 

autoriza o conhecimento do confl ito positivo de competência.

2. O juiz está autorizado a realizar controle de legalidade de 

disposições que integram o plano de soerguimento, muito embora não 

possa adentrar em questões concernentes à viabilidade econômica da 

recuperanda. Precedentes.

3. As jurisdições estatal e arbitral não se excluem mutuamente, 

sendo absolutamente possível sua convivência harmônica, exigindo-

se, para tanto, que sejam respeitadas suas esferas de competência, que 

ostentam natureza absoluta. Precedentes.

4. Em procedimento arbitral, são os próprios árbitros que 

decidem, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência 

para examinar as questões acerca da existência, validade e efi cácia 

da convenção de arbitragem e do contrato que contenha cláusula 

compromissória – princípio da kompetenz-kompetenz. Precedentes.

5. A instauração da arbitragem, no particular, foi decorrência 

direta de previsão estatutária que obriga a adoção dessa via para a 

solução de litígios societários.

6. Ainda que a jurisprudência do STJ venha entendendo, 

consistentemente, que a competência para decidir acerca do destino 

do acervo patrimonial de sociedades em recuperação judicial é do juízo 

do soerguimento, a presente hipótese versa sobre situação diversa.

7. A questão submetida ao juízo arbitral diz respeito à análise 

da higidez da formação da vontade da devedora quanto a disposições 

expressas no plano de soerguimento. As deliberações da assembleia de 

credores – apesar de sua soberania – estão sujeitas aos requisitos de 

validade dos atos jurídicos em geral. Precedente.

8. O art. 50, caput, da Lei 11.101/05, ao elencar os meios de 

recuperação judicial passíveis de integrar o plano de soerguimento, 

dispõe expressamente que tais meios devem observar a legislação 

pertinente a cada caso. Seu inciso II é ainda mais enfático ao prever 

que, em operações societárias, devem ser “respeitados os direitos dos 

sócios, nos termos da legislação vigente”. E, no particular, o objetivo da 

instauração do procedimento arbitral é justamente garantir o direito 

dos acionistas de deliberar em assembleia geral sobre questões que, 
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supostamente, competem privativamente a eles, mas que passaram a 

integrar o plano de recuperação judicial sem sua anuência.

Confl ito conhecido. Declarada a competência do Juízo Arbitral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 

constantes dos autos Preliminarmente, em questão de ordem proposta pelo 

Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que havia pedido vista regimental, 

a Seção, por unanimidade, com fulcro no artigo 162, § 6º, do RISTJ, decidiu 

colher o voto de desempate do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira, ausente 

na última sessão, mas presente à sessão na qual ocorreram as sustentações orais.

No mérito, prosseguindo o julgamento, após o voto do Sr. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira acompanhando a divergência, e a retifi cação de voto do Sr. 

Ministro Moura Ribeiro para acompanhar a divergência, a Seção, por maioria, 

conhecer do confl ito e declarar competente o Juízo Arbitral da Câmara de 

Arbitragem do Mercado de São Paulo-SP para decidir acerca de controvérsias 

societárias decorrentes de disposições da Lei das S/A ou do estatuto social da 

recuperanda, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Vencidos os Srs. Ministros Marco Buzzi (Relator) e Luis Felipe Salomão. 

Lavrará o acórdão a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Votaram com a Sra. 

Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio 

Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro. Não participou do 

julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 

Consignados pedidos de preferência pela suscitante OI S.A., representada pela 

Dra. Ana Tereza Basilio, e pela interessada Bratel BV, representada pela Dra. 

Anna Maria da Trindade dos Reis.

Brasília (DF), 10 de outubro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 30.10.2018
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de confl ito positivo de competência, 

com pedido liminar, instaurado por Oi S/A - em Recuperação Judicial, empresa 

integrante do conglomerado econômico denominado Grupo Oi, envolvendo 

o Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de Janeiro/RJ, no qual se processa a recuperação judicial da suscitante 

(processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001), e o Juízo Arbitral da Câmara de 

Arbitragem do Mercado de São Paulo/SP, onde tramita o procedimento arbitral 

n. 104/18.

Alega a suscitante, em resumo, que: i) o plano de recuperação judicial da 

suscitante foi aprovado por seus credores e devidamente homologado pelo r. 

juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (fl s. 431/446, 526/607); ii) 

dentre as determinações constantes do referido plano de recuperação, consta a 

previsão de conversão de dívidas do Grupo OI em ações, por meio de aumento 

de capital, com o desiderato de adimplir os débitos da suscitante; iii) a Bratel BV 

- ora interessada - acionista minoritária da OI S/A, postulou a reconsideração 

parcial da decisão judicial que homologou o plano de recuperação da OI 

S/A, notadamente em relação à previsão de aumentos de capital social da 

companhia, ao fundamento de que esta temática deve submeter-se ao conselho 

de administração da OI S/A. Ato contínuo, a Bratel BV anunciou a convocação 

de Assembleia Geral Extraordinária de acionistas; iv) o r. juízo da recuperação 

judicial indeferiu o pedido de reconsideração, de cujo fundamento é possível 

extrair: “(...) o plano de recuperação judicial foi aprovado pela maioria absoluta 

dos credores, e a decisão que a homologou está devidamente fundamentada 

e reafi rmou o acerto da determinação que conferiu ao Presidente do Grupo 

OI a prerrogativa e a responsabilidade de negociar com os credores um plano 

que atendesse aos interesses da coletividade. (...) Ante o exposto, à vista das 

razões supra, rejeito a pretensão da acionista Bratel.” Acerca da convocação de 

Assembleia Geral Extraordinária, disse o il. magistrado da recuperação judicial 

“(...) considerando a homologação realizada, do plano de recuperação, e uma 

vez judicializada, inviável, sem validade e, sem efi cácia, qualquer deliberação 

extrajudicial que atende contra as questões já homologadas no plano”. (fl. 

483/485); v) nesse contexto, aduz a ora suscitante que “(...) mesmo após todas as 

sucessivas e contundentes decisões proferidas pelo Juízo universal competente, 

a Bratel, aliada a outros acionistas minoritários, manteve a convocação do 

arremedo de AGE, que acabou por ser realizada em 7.2.2018, fora da sede 
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da OI S/A, apesar do posicionamento contrário das recuperandas, amparadas 

por fundamentadas decisões do MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro.”; vi) na referida Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas 

minoritários - ora interessados - deliberaram por desconstituir parte da 

Diretoria do Grupo OI S/A, bem como autorizaram o ajuizamento de ação de 

responsabilidade civil em face do Diretor-Presidente e do Diretor de Finanças 

e Relacionamentos com Investidores; vii) com efeito, a ora suscitante alega 

que “(...) Tratou-se, portanto, de um verdadeiro atentado às decisões proferidas 

nos autos da recuperação judicial do Grupo Oi e nas disposições do PRJ. 

Insistindo em não se submeterem às decisões do Juízo competente, Bratel e 

Societé Mondiale convocaram e lideraram um motim - travestido de AGE - 

para tentar destituir membros da diretoria, empossada com base na vontade 

soberana dos credores do Grupo OI, que aprovaram o PRJ já homologado. 

O comportamento dos acionistas minoritários é temerário e inaceitável, pois, 

utilizando-se de subterfúgio, tentaram deliberar uma alteração no PRJ, à revelia 

dos credores, com o intuito de subverter a ordem do processo de recuperação 

judicial do Grupo Oi, e inviabilizar o cumprimento do PRJ.” (fl . 5); viii) nesse 

contexto, a ora suscitante aponta que pleiteou, por meio de tutela de urgência, 

ao juízo da recuperação, a suspensão dos efeitos de todas as deliberações da 

referida Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07/02/2018, porquanto 

teriam afrontado a decisão judicial que homologou o plano de recuperação, 

oportunidade em que o r. juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/

RJ entendeu por “(...) sustar os efeitos de todas as deliberações da AGE da Oi S/A, 

realizada no dia 07/02/2018. (fl s. 507/508); ix) com efeito, para cumprir o plano 

de recuperação judicial aprovado e devidamente homologado judicialmente, 

o Conselho de Administração da OI S/A convocou reunião extraordinária, 

datada para ocorrer no dia 5/3/2018 (fl . 688), a fi m de iniciar deliberações 

acerca das operações necessárias ao aumento de capital da suscitante; x) contudo, 

segundo noticia a ora suscitante, a acionista minoritária Bratel BV - ora 

interessada - inaugurou, com fundamento no art. 68, do Estatuto da OI S/A, 

procedimento arbitral perante a Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM, 

no qual, segundo aponta a suscitante, sobreveio decisão liminar arbitral com o 

objetivo de “(...) impedir a adoção das medidas prevista no PRJ do Grupo OI.” 

(fl s. 608/630). Acrescenta, nessa linha, que “(...) o Juízo Arbitral da Câmara de 

Arbitragem do Mercado suspendeu os efeitos das deliberações adotadas em 

reunião extraordinária do Conselho de Administração da OI S/A, em 5.3.18, 

cuja ordem do dia era tratar sobre as medidas necessárias ao aumento de capital 
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e ao bônus de subscrição, previstos no Plano de Recuperação Judicial.”; xi) a 

suscitante diz, nesse contexto, que “(...) o juízo arbitral deu-se por competente 

para deliberar e deliberou, ao fi m e ao cabo, sobre a legalidade de cláusulas do 

plano de Recuperação Judicial aprovado em AGC, homologado pelo MM. 

Juízo recuperacional, cuja competência é absoluta e exclusiva. E, como sabido, 

compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial adotar as medidas 

necessárias para garantir o sucesso do processo de soerguimento, bem como para 

decidir sobre as questões que envolvam interesses das empresas recuperandas.”; 

xii) alega-se, fi nalmente, que o r. juízo arbitral foi categórico ao determinar que a 

ora suscitante se abstivesse de implementar os aumentos de capital previstos no 

Plano de Recuperação Judicial, sob pena de multa de R$ 122.923.791,41 (cento 

e vinte e dois milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentos e noventa e um 

reais e quarenta e um centavos) (fl s. 629)

Nesse contexto, pediu, em caráter liminar, seja determinada “(...) a imediata 

suspensão da decisão proferida no âmbito do procedimento arbitral CAM 

n. 104/18, que suspendeu os efeitos das deliberações tomadas na reunião do 

Conselho de Administração da OI S.A, realizada em 5.3.2018.” Requereu, 

ainda, a decretação de segredo de justiça ao feito.

No mérito, almeija a declaração de competência do r. juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ para deliberar e decidir acerca das medidas 

necessárias ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado e 

homologado pelos credores. (fl s. 1/31)

Às fl s. 1.428/1.435, este signatário deferiu o pedido liminar para suspender 

os efeitos da decisão proferida pelo r. juízo arbitral (fl s. 608/630), nos autos 

do procedimento arbitral n. 104/18, que afetem o patrimônio da suscitante, 

designando-se o r. juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ para 

resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes.

Apresentado - por Bratel BV - pedido de reconsideração (fl s. 1.461/1.484), 

este foi indeferido às fl s. 1.898/1.901.

A mesma litigante (Bratel BV) interpôs agravo interno, no qual argumenta, 

em síntese: i) deixaram de ser consideradas as suas razões que, segundo alega, 

“legitimam as decisões do juízo arbitral por estarem afetas exclusivamente 

às questões societárias que não dizem respeito ao plano de recuperação já 

homologado”; ii) que pretende “(...) quer fazer valer seus direitos de acionistas e 

garantir que os acionistas possam deliberar sobre previsões do plano a respeito 

das quais os acionistas devem por lei e Estatuto deliberar, bem como acerca da 
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ação de responsabilidade em face de Diretores Estatuários da Oi.”; iii) “(...) o 

Juízo da RJ proferiu decisão suspendendo os direitos políticos dos acionistas que 

participaram de Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ajuizamento 

de ação de responsabilidade em face dos Diretores”; iv) aplicável à presente 

hipótese o entendimento proferido nos autos do Confl ito de Competência n. 

152.348/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 19/12/2017. (decisão 

monocrática) (fl s. 1.960/1.993)

Prestadas as informações, às fl s. 1.486/1.493 - do r. juízo da recuperação 

judicial e às fl s. 1.507/1.515 - da Câmara de Arbitragem do Mercado de São 

Paulo/SP - e instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo 

reconhecimento da competência do r. juízo da recuperação judicial, em parecer 

assim ementado (fl s. 1.947/1.952):

Conflito positivo de competência. Juízos Arbitral e Estatal. Art. 47 da Lei 

de Recuperação Judicial. Interesses e bens da sociedade recuperanda. Pela 

competência do Juízo Recuperacional.

1. Segundo entendimento pacifi cado por esse Superior Tribunal de Justiça, 

‘a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional, 

sendo possível a existência de confl ito de competência entre juízo estatal e câmara 

arbitral.” (CC 111.230, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 03/04/2014).

2. Sabe-se, por outro lado, na exata linha dos consentâneos entendimentos 

proferidos no âmbito liminar e do pedido de reconsideração, que, uma vez iniciada 

a recuperação judicial, com a aprovação do respectivo plano, fundamental se 

mostra que os atos com potencialidade de interferência no soerguimento da 

sociedade em recuperação sejam submetidos ao crivo do juízo universal, sob 

pena de se esvaziar o desiderato do próprio processo recuperacional.

3. De se ressaltar, por fi m, que igualmente há muito encontra-se sedimentada a 

jurisprudência dessa Corte Superior no sentido de que o confl ito de competência 

não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nem se constitui meio hábil para 

atacar decisões de instâncias inferiores (AgRg no CC 126.947/SP, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 14/4/2014).

4. Parecer pela competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro/RJ.

É o relatório.

VOTO

O confl ito existe e merece ser dirimido declarando-se, por conseguinte, a 

competência do r. juízo da recuperação judicial.
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1. Do conhecimento do presente confl ito de competência: juízo estatal 

versus juízo arbitral - atuação com natureza jurisdicional - precedentes da 

Segunda Seção.

Inicialmente, sobreleva destacar que a jurisprudência desta Corte fi rmou 

se no sentido de ser possível, diante da conclusão de que a atividade arbitral 

tem natureza jurisdicional, a existência de confl ito de competência entre Juízo 

arbitral e órgão do Poder Judiciário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça seu 

julgamento. Eis a ementa do caso líder:

Processo Civil. Arbitragem. Natureza jurisdicional. Confl ito de competência 

frente a juízo estatal. Possibilidade. Medida cautelar de arrolamento. Competência. 

Juízo Arbitral.

1. A atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza 

jurisdicional, sendo possível a existência de confl ito de competência entre 

juízo estatal e câmara arbitral.

2. O direito processual deve, na máxima medida possível, estar a serviço 

do direito material, como um instrumento para a realização daquele. Não se 

pode, assim, interpretar uma regra processual de modo a gerar uma situação de 

impasse, subtraindo da parte meios de se insurgir contra uma situação que repute 

injusta.

3. A medida cautelar de arrolamento possui, entre os seus requisitos, a 

demonstração do direito aos bens e dos fatos em que se funda o receio de 

extravio ou de dissipação destes, os quais não demandam cognição apenas sobre 

o risco de redução patrimonial do devedor, mas também um juízo de valor ligado 

ao mérito da controvérsia principal, circunstância que, aliada ao fortalecimento 

da arbitragem que vem sendo levado a efeito desde a promulgação da Lei n. 

9.307/96, exige que se preserve a autoridade do árbitro como juiz de fato e de 

direito, evitando-se, ainda, a prolação de decisões confl itantes.

4. Confl ito conhecido para declarar a competência do Tribunal Arbitral.

(CC 111.230/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 8/5/2013, DJe 

3/4/2014) (grifos nossos)

E ainda, na mesma linha desse entendimento:

Confl ito de competência positivo. Juízo Arbitral e Juízo Estatal. Possibilidade, 

em tese, de confi guração de confl ito de competência. Entendimento sufragado 

pela Segunda Seção do STJ. Contrato de franquia, com cláusula compromissória 

arbitral. Juízo Estatal que determina, no bojo de ação judicial, a exclusão/

extinção de procedimento arbitral anteriormente instaurado para o deslinde 

de controvérsia advinda do mesmo contrato (envolvendo as mesmas partes 
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signatárias, com discussão se houve ou não cessão de posição contratual de 

terceiro franqueado). Confl ito conhecido para reconhecer a competência do Juízo 

Arbitral.

1. De acordo com o atual posicionamento sufragado pela Segunda Seção 

desta Corte de Justiça, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir 

confl ito de competência entre Juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal, 

partindo-se, naturalmente, do pressuposto de que a atividade desenvolvida 

no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional.

1.1 O confl ito positivo de competência afi gura-se caracterizado, não apenas 

quando dois ou mais Juízos, de esferas diversas, declaram-se simultaneamente 

competentes para julgar a mesma causa, mas também quando, sobre o mesmo 

objeto, duas ou mais autoridades judiciárias tecem deliberações excludentes 

entre si.

2. O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a despeitoda existência 

de cláusula compromissória arbitral inserta no contrato de franquia estabelecido 

entre Partout Administração e To Be kids, a vincular, no mínimo, as partes 

signatárias (pairando, é certo, controvérsia sobre a ocorrência de cessão de 

posição contratual por parte de Toys), entendeu, diversamente do Juízo 

arbitral, pela não instauração da competência do Juízo arbitral, inclusive com a 

determinação de extinção do feito ali iniciado.

3. Tem-se por configurado o conflito positivo de competência, na medida 

em que, sobre o mesmo objeto (no caso, a defi nição acerca da instauração da 

competência do Juízo arbitral), dois ou mais Juízos, de esferas distintas, tecem 

deliberações excludentes entre si, a considerar que, por lei, a questão deve ser 

precedentemente decidida por um deles (no caso, o Juízo arbitral).

4. É de se reconhecer a inobservância do art. 8º da Lei n. 9.307/1996, que 

confere ao Juízo arbitral a medida de competência mínima, veiculada no Princípio 

da Komptenz Komptenz, cabendo-lhe, assim, deliberar sobre a sua competência, 

precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal 

propósito, sobre as questões relativas à existência, à validade e à efi cácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

5. Confl ito conhecido para declarar competente o Juízo arbitral.

(CC 146.939/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 

23/11/2016, DJe 30/11/2016) (grifos nossos)

Mais recentemente, confi ra-se:

Agravo interno no confl ito de competência. Recurso manejado sob a égide do 

NCPC. Arbitragem. Natureza jurisdicional. Jurisdição estatal (Juízo da Recuperação 

Judicial) e jurisdição arbitral. Determinação arbitral de caráter provisório para 

emissão de garantia bancária. Repercussão no patrimônio da recuperanda. 
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Princípio da preservação da empresa. Competência do Juízo Universal. Agravo 

não provido.

1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado 

Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A questão jurídica a ser dirimida está em definir a competência para 

determinar a emissão de carta de fi ança bancária por empresa em recuperação 

judicial para garantia de dívida em discussão no juízo arbitral.

3. A jurisprudência desta Corte se fi rmou no sentido de que é possível, 

diante da conclusão de que a atividade arbitral tem natureza jurisdicional, 

que exista confl ito de competência entre Juízo arbitral e órgão do Poder 

Judiciário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça seu julgamento.

4. O conflito positivo de competência ocorre não apenas quando dois ou 

mais Juízos se declaram competentes para o julgamento da mesma causa, mas 

também quando proferem decisões excludentes entre si acerca do mesmo objeto. 

Na hipótese dos autos, os Juízos suscitados proferiram decisões incompatíveis 

entre si, pois, enquanto o Juízo arbitral determinou a apresentação de garantia 

bancária pela empresa recuperanda, o Juízo da recuperação se manifestou no 

sentido de que qualquer ato constritivo ao patrimônio da recuperanda deverá ser 

a ele submetido.

5. Segundo a regra da Kompetenz-Kompetenz, o próprio árbitro é quem 

decide, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua competência para 

avaliar a existência, validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula 

compromissória (art. 485 do NCPC, art. 8º, parágrafo único, e art. 20 da Lei n. 

9.307/9).

6. No caso sob análise não há discussão sobre a interpretação do contrato e 

da convenção de arbitragem que embasaram o procedimento, limitando-se a 

quaestio juris a defi nir qual é o juízo competente para deliberar sobre prestação 

de garantia passível de atingir o patrimônio da empresa recuperanda.

7. Segundo precedentes desta Corte Superior, as ações ilíquidas tramitarão 

regularmente nos demais juízos, inclusive nos Tribunais Arbitrais. Contudo, 

não será possível nenhum ato de constrição ao patrimônio da empresa em 

recuperação.

8. Agravo interno não provido.

AgInt no CC 153.498/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 14/06/2018. (grifos 

nossos)

E ainda: CC 158.349/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 

16/05/2018 (decisão monocrática).
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Essa compreensão jurisprudencial, fundamentada em escólio doutrinário 

(cf. SILVA, Ovídio A. Batista da Silva e GOMES, Fábio, Teoria Geral do 

Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 60 a 74), ensejou 

magnífi cos debates no âmbito deste eg. órgão colegiado, de modo a justifi car 

a submissão do presente confl ito de competência à apreciação dos eminentes 

pares, inexistindo a pretensão de rediscutir a temática, mas de reafi rmá-la em 

razão da função jurisdicional desta Corte de conferir segurança e uniformidade 

de entendimento de seus julgados. Inclusive, não se pode olvidar que, na 

oportunidade do julgamento do CC 111.230/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

DJe de 03/04/2014, foram tecidas ponderáveis considerações nos votos 

divergentes, em especial aquelas proferidas pela e. Min. Maria Isabel Gallotti, as 

quais este signatário alinhou-se, na companhia dos e. Ministros João Otávio de 

Noronha e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Contudo, diante da missão constitucional do STJ de, repita-se, uniformizar 

a jurisprudência pátria e considerando-se, outrossim, que o confl ito positivo 

de competência afi gura-se caracterizado, não apenas quando dois ou mais 

Juízos, de esferas diversas, declaram-se simultaneamente competentes para 

julgar a mesma causa, mas também quando, sobre o mesmo objeto, duas 

ou mais autoridades judiciárias tecem deliberações excludentes entre si (ut. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 

Vol. I, Malheiros, 5ª ed., 2005, p. 141.), a hipótese dos autos revela, à luz 

dos precedentes supramencionados, caracterizado o confl ito entre jurisdições 

distintas apto ao conhecimento deste eg. órgão colegiado.

Isso porque, de um lado, o r. juízo da recuperação judicial, após homologação 

do plano de recuperação, entendeu por suspender os efeitos de deliberação 

tomada em assembleia de acionistas minoritários da companhia que tinha por 

desiderato discutir a validade de cláusulas do plano de recuperação; de outro 

lado, o r. juízo arbitral que entendeu por “(...) suspender os efeitos de eventual 

aprovação de qualquer deliberação que verse sobre as matérias constantes da 

pauta da ‘Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Oi S.A. 

para tratar da seguinte ordem do dia: ‘aumento de capital da Companhia, 

mediante a capitalização de parte dos Créditos Quirografários dos Bondholders 

Qualifi cados, com a emissão de novas ações ordinárias (cl. 4.3.3.5 e correlatas 

do PRJ) e bônus de subscrição que serão conferidos como vantagem adicional 

aos subscritores das ações do aumento (cl. 4.3.3.6 e correlatas do PRJ), na forma 

prevista no Plano de Recuperação Judicial.” (fl . 616), determinando, ao fi nal, que 

a ora suscitante se abstivesse de implementar os aumentos de capital previstos 
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no Plano de Recuperação Judicial, sob pena de multa de R$ 122.923.791,41 

(cento e vinte e dois milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentos e 

noventa e um reais e quarenta e um centavos) (fl s. 629).

Dessa forma, havendo duas decisões de órgãos com função judicante 

sobre o mesmo objeto e que são confl itantes entre si, revela-se caracterizado 

o conflito de competência entre jurisdições distintas, a teor da orientação 

jurisprudencial supramencionada, de modo a ensejar o pronunciamento desta 

eg. Corte Superior, na sua resolução defi nitiva.

2. Da limitação do âmbito cognitivo do confl ito de competência: impossibilidade 

de se aferir a correção de decisões proferidas pelas instâncias ordinárias - precedentes 

da Segunda Seção.

Na hipótese, a ora interessada - Bratel BV - aduz em suas razões (fl s. 

870/1.425, 1.461/1.484, 1.960/1.993) que: i) são indevidas as deliberações 

da assembleia geral de credores em relação ao aumento de capital social da 

companhia previstas no plano de recuperação judicial e homologadas 

pelo r. juízo da recuperação; ii) o aumento de capital previsto no plano de 

recuperação judicial trará impactos negativos em sua participação acionária; 

iii) o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores 

somente se tornará vinculante à recuperanda após deliberação dos respectivos 

órgãos societários competentes; iv) a suspensão determinada pelo r. juízo da 

recuperação, de participação nas assembleias ordinárias da companhia viola 

direito líquido e certo de exercício legítimo das atividades dos acionistas.

Essas alegações, apesar de legítimas, ainda que sem qualquer juízo de valor, 

são impertinentes de serem conhecidas e decididas no âmbito do presente 

instrumento processual, porquanto, a teor da jurisprudência desta eg. Corte 

Superior, a cognição, em sede de confl ito de competência, permite apenas a 

declaração do juízo competente para decidir determinada controvérsia, sendo 

inadequado seu uso para se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas 

que originaram o incidente.

Nesse sentido, diversos são os precedentes desta eg. Corte Superior, os 

quais cito:

Processual Civil e Comercial. Agravo interno no conflito de competência. 

Inexistência de conflito. Uso do incidente como sucedâneo recursal. 

Impossibilidade. Petições sucessivas de agravo contra a mesma decisão. Preclusão 

consumativa. Decisão mantida.
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1. Não existem dois órgãos jurisdicionais afirmando-se simultaneamente 

competentes, ou incompetentes, para apreciar determinada questão, e sequer 

há risco, neste momento, de ordens judiciais conflitantes, ainda inexistindo 

discussão acerca da reunião de processos.

2. A suscitante, em verdade, pretende rechaçar decisão do Juízo cível que 

indeferiu seu pedido de extinção do processo falimentar. Sustenta, para tanto, 

que o requerimento de quebra está fundado em documento sem força de título 

executivo, inidôneo, por isso, para justifi car o processamento da falência.

3. Segundo o entendimento desta Seção, o âmbito cognitivo do conflito 

de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir 

determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fi m de 

se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente 

(AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda 

Seção, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014).

4. Apresentadas duas petições sucessivas de agravo contra a mesma decisão, 

a segunda fi ca prejudicada, não podendo sequer ser conhecida, por força da 

preclusão consumativa.

5. Agravo interno de fl s. 369/387 (e-STJ) a que se nega provimento. Agravo de 

fl s. 388/410 (e-STJ) não conhecido.

AgInt no CC 150.449/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/03/2018. 

(grifos nossos)

Confl ito negativo de competência. Sistema Financeiro de Habitação. Ação 

ordinária de indenização securitária. Inexistência de interesse jurídico da Caixa 

Econômica Federal. Reconhecimento pela Justiça Federal. Repetitivo. REsp n. 

1.091.393/SC. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. Análise da matéria de mérito. 

Impossibilidade.

(...)

3. O confl ito positivo de competência não é via adequada para se aferir a inteireza 

e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o 

acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua 

instauração.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no CC 131.891/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, 

julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014. (grifos nossos)

Na mesma linha:

Agravo regimental no confl ito de competência. Utilização como sucedâneo 

recursal. Impossibilidade. Impugnação pelos meios recursais ordinários. Confl ito 

não conhecido.
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1. Não há falar em nulidade do procedimento pelo simples fato de o confl ito 

ora suscitado sequer ter sido conhecido.

2. A decisão ora agravada não analisou o mérito do pedido, isto é, não disse 

se há ou não confl ito. O que se verifi cou é que o confl ito não reúne condições 

de conhecimento. Essa é a mesma linha já adotada por esta relatoria nos CC 

n. 126.653/SP (DJe 4/3/2013), 126.947/SP (DJe 11/3/2013), 126.948/SP (DJe 

11/3/2013), 127.090/SP (DJe 26/3/2013) e 126.834/SP (DJe 28/11/2013), que 

versavam exatamente sobre a mesma questão aqui analisada.

3. O conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se 

constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores.

4. Agravo regimental não provido.

AgRg no CC 126.947/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/04/2014. 

(grifos nossos)

No mesmo sentido, confi ra-se: AgRg no CC n. 111.016/TO, Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe 15/2/2011; 

AgRg no CC n. 113.861/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

DJe 11/10/2011; AgInt nos EDcl no CC 156.222/PR, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJe de 11/05/2018; AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe de 27/02/2018; AgInt nos EDcl no CC 155.003/RS, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/02/2018; AgInt nos EDcl no CC 150.962/

SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe de 30/10/2017; AgInt no CC 144.195/SP, 

desta Relatoria, DJe de 15/03/2017; AgRg no CC 140.410/DF, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, DJe de 01/10/2015; CC 108.392/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 

de 01/07/2013; AgRg no CC 106.896/MT, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 

DJe de 02/08/2010.

Com efeito, as alegações da ora interessada - Bratel BV - podem ser 

examinadas pelas instâncias ordinárias, com os instrumentos jurídicos adequados 

e pertinentes, sob pena de indevida supressão de instância, evitando-se, dessa 

forma, a manifestação per saltum deste eg. Superior Tribunal de Justiça pela via 

do confl ito de competência.

Dessa forma, claro está que, uma vez defi nida a competência, eventuais 

decisões do r. juízo de primeiro grau acerca da execução do plano de recuperação 

aprovado, estarão sujeitas aos respectivos recursos pertinentes, podendo, se for 

o caso, até chegar a esta Corte Superior pela via do recurso especial, momento 

processualmente adequado para exame de referidos temas. Assim, qualquer 

decisão a respeito das supramencionadas teses veiculadas pela ora interessada 

- Bratel BV -, no âmbito deste confl ito de competência, ensejaria manifesta 

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

320



insegurança jurídica, com o risco de, inegavelmente, esvaziar, por completo, o 

próprio manejo de recurso adequado e cabível.

3. Da delimitação da controvérsia: recuperação judicial - plano aprovado pela 

assembleia geral de credores - execução - competência do juízo da recuperação judicial.

Superadas as questões preliminares acerca do cabimento, bem como da 

temática a ser conhecida nesta sede, cumpre, doravante, adentrar no exame de 

mérito do presente confl ito de competência.

E, ao fazê-lo, importa deixar consignado, desde logo, a orientação pacífi ca 

da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação 

judicial, o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses 

e bens da empresa recuperanda.

Nesse sentido, confi ra-se os precedentes:

Agravo interno no confl ito positivo de competência. Recuperação judicial. 

Medidas de constrição de bens integrantes do patrimônio da empresa. Decisão 

agravada que deferiu a liminar para suspender a ação de execução contra a 

suscitante. Presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Questões trazidas pela agravante que serão analisadas por ocasião do julgamento 

de mérito. Agravo desprovido.

1. O entendimento da Segunda Seção desta Corte é no sentido de ser o Juízo 

onde se processa a recuperação judicial o competente para julgar as causas em que 

estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda.

2. As questões suscitadas pela agravante serão analisadas por ocasião do 

julgamento de mérito do presente confl ito, devendo ser mantida, assim, a decisão 

agravada que deferiu a liminar para suspender os atos executórios em relação à 

empresa em recuperação judicial.

3. Agravo interno desprovido.

AgInt no CC 149.736/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/03/2017. 

(grifos nossos)

Agravo interno no confl ito positivo de competência suscitado por empresa 

em recuperação judicial em face de Juízo do Trabalho. Competência do Juízo 

Falimentar.

1. A execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida 

incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo 

da outra.

2. O Juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam 

envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o 
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prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao 

deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, 

sob pena de inviabilizar a recuperação. Precedentes do STJ.

3. Competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Helena de Goiás/

GO, para o prosseguimentos de execuções trabalhistas.

4. Agravo interno desprovido.

AgInt no CC 148.536/GO, desta Relatoria, DJe de 15/03/2017.

Recurso especial. Recuperação judicial. Modifi cação do plano de recuperação 

após o biênio de supervisão judicial. Possibilidade, desde que não tenha ocorrido 

o encerramento daquela. Princípio da preservação da empresa. Alteração 

submetida à Assembleia Geral de Credores. Soberania do órgão. Devedor 

dissidente que deve se submeter aos novos ditames do plano. Princípios da 

relevância dos interesses dos credores e da par conditio creditorum.

1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou alguns 

princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de manter a solidez 

das diversas normas que compõem a referida legislação. Dentre todos, destacam-

se os princípios da relevância dos interesses dos credores; par conditio creditorum; 

e da preservação da empresa, os quais são encontrados no artigo 47 da Lei 

11.101/2005.

2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da Assembleia 

Geral de Credores, a qual possui a atribuição de aprovar ou rejeitar o plano de 

recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo Administrador Judicial da 

empresa recuperanda.

3. Outrossim, por meio da “Teoria dos Jogos”, percebe-se uma interação 

estratégica entre o devedor e os credores, capaz de pressupor um consenso 

mínimo de ambos a respeito dos termos delineados no plano de recuperação 

judicial. Essas negociações demonstram o abandono de um olhar individualizado 

de cada crédito e um apego maior à interação coletiva e organizada.

4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano originalmente 

proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da Lei de 

Falências -, sem que houvesse o encerramento da recuperação judicial da empresa 

recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 anos de supervisão judicial, 

não houve, como ato subsequente, o encerramento da recuperação, e, por isso, os 

efeitos da recuperação judicial ainda perduram, mantendo assim a vinculação de 

todos os credores à deliberação da Assembleia.

5. Recurso especial provido.

REsp 1.302.735/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de de 05/04/2016.

Processual Civil. Agravo regimental no conflito de competência. Execução 

fi scal e recuperação judicial. Competência do Juízo Universal. Edição da Lei n. 
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13.043, de 13.11.2014. Parcelamento de créditos de empresa em recuperação. 

Jurisprudência mantida.

1. O juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as 

causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda.

2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fi scal, mas 

os atos de constrição ou de alienação devem-se submeter ao juízo universal.

3. A edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014, por si, não implica modifi cação 

da jurisprudência desta Segunda Seção acerca da competência do juízo da 

recuperação para apreciar atos executórios contra o patrimônio da empresa.

4. No caso concreto, o deferimento do processamento da recuperação e 

a aprovação do correspondente plano são anteriores à vigência da Lei n. 

13.043/2014.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no CC 129.290/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2015. 

(grifos nossos)

E ainda: CC 131.894/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado 

em 26/02/2014, DJe 31/03/2014; CC 146.657/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Segunda Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016; AgRg nos EDcl no 

CC 136.571/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado 

em 24/05/2017, DJe 31/05/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; AgInt 

no CC 145.402/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/06/2018; CC 

139.332/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, DJe de 25/04/2018; 

CC 153.473/PR, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Rel. p/acórdão, Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 26/06/2018.

Essa compreensão, sem dúvida, fundamenta-se na ideia de que o juízo 

da recuperação é o mais próximo da realidade fática e jurídica das empresas 

com difi culdades fi nanceiras, tendo, por isso, maiores e melhores condições 

de assimilar, aquilatar e defi nir se eventuais medidas judiciais proferidas em 

juízos diversos - na hipótese dos autos, oriunda de Juízo Arbitral - incidentes 

sobre o acervo patrimonial de tais sociedades, podem ou não comprometer o 

sucesso do plano de reerguimento, sobretudo em hipóteses como a presente, em 

que a discussão envolve valores de grande monta. (cf. Os planos da Oi para se 

reerguer da maior recuperação judicial do Brasil. Disponível em: <https://exame.

abril.com.br/negocios/os-planos-da-oi-para-se-reerguer-da-recuperacao-

judicial-da-historia/>. Acesso em 02/08/2018; Pedido de recuperação da Oi é 

o maior da história do Brasil. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/
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noticia/2016/06/pedido-de-recuperacao-da-oi-e-o-maior-da-historia-do-

brasil-veja-lista.html>. Acesso em 02/08/2018; Oi pede recuperação judicial 

de R$ 65 bilhões, a maior da história do Brasil. Disponível em: <https://www1.

folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1783621-oi-pede-recuperacao-judicial-de-

r-53-bilhoes.shtml>. Acesso em 02/08/2018)

A propósito e para corroborar a referida conclusão, é a opinião da doutrina 

especializada: COELHO, Fábio Ulhôa. Tratado de Direito Comercial: falência 

e recuperação de empresa e direito marítimo, vol. 7. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

255; AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A Construção Jurisprudencial 

da Recuperação Judicial de Empresas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 

350; BASTOS, Joel Luis Th omaz. 10 anos da lei de recuperação de empresas 

e falências: reflexões sobre a restrutura empresarial no Brasil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2015, p. 485; BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de 

Recuperação Judicial de Empresas e Falências comentada - Lei 11.101/2005: 

comentário artigo por artigo. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

855; CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 

São Paulo: Saraiva, 2011, p. 750; PACHECO, José da Silva. Processo de 

Recuperação Judicial, extrajudicial e falência. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 

158; SALOMÃO, Luis Felipe; PENALVA SANTOS, Paulo. Recuperação 

Judicial, Extrajudicial e Falência: teoria e prática. 3ª ed. rev, atua. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p. 19.

Desse modo, não é demasia afi rmar que o processo de recuperação judicial 

visa, no seu âmago, propiciar à sociedade empresária condições de superar o 

estado de crise econômico-fi nanceiro, a fi m de se alcançar o objetivo fi nalístico 

da lei de regência, qual seja, a recuperação da empresa. E, nesse contexto, a 

atuação do juiz concretiza-se na verifi cação das disposições legais do plano de 

recuperação, salvaguardando-se, pois, sua legalidade. Nesse sentido, confi ra-se:

Recurso especial. Autos de agravo de instrumento dirigido contra a decisão 

que convolou a recuperação judicial em falência. Obrigatória convocação de 

nova assembleia de credores quando anulada aquela que aprovara o plano 

de recuperação judicial. Inexistente qualquer uma das causas taxativas de 

convolação.

1. No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de 

credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições 

suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, 

o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio 

da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de 

trabalho.
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2. Nessa perspectiva, sobressai a obrigatoriedade da convocação de nova 

assembleia quando decretada a nulidade daquela que aprovara o plano de 

recuperação e que, consequentemente, implicara a preclusão lógica das objeções 

suscitadas por alguns credores.

3. No caso concreto, o magistrado, após considerar nula a assembleia geral 

de credores que aprovara o plano de reestruturação, não procedeu à nova 

convocação e, de ofício, convolou a recuperação em falência, sem o amparo nas 

hipóteses taxativas insertas nos incisos I a IV do artigo 73 da Lei 11.101/2005, 

quais sejam: (i) deliberação da assembleia geral de credores sobre a inviabilidade 

do soerguimento da sociedade empresária; (ii) inércia do devedor em apresentar 

o plano de reestruturação no prazo de 60 (sessenta) dias contado da decisão 

deferitória do processamento da recuperação judicial; (iii) rejeição do plano de 

recuperação pela assembleia geral de credores, ressalvada a hipótese do cram 

down (artigo 58, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/2005); e (iv) descumprimento sem justa 

causa de qualquer obrigação assumida pelo devedor no plano, durante o período 

de dois anos após a concessão da recuperação judicial.

5. Em vez da convolação da recuperação em falência, cabia ao magistrado 

submeter, novamente, o plano e o conteúdo das objeções suscitadas por alguns 

credores à deliberação assemblear, o que poderia ensejar a rejeição do plano ou 

a ponderação sobre a inviabilidade do soerguimento da atividade empresarial, 

hipóteses estas autorizadoras da quebra. Ademais, caso constatada a existência 

de matérias de alta indagação e que reclamem dilação probatória, incumbir-lhe-

ia remeter os interessados às vias ordinárias, já que o plano de recuperação fora 

aprovado sem qualquer impugnação. 6. Recurso especial provido a fi m de cassar 

a decisão de convolação da recuperação judicial em falência e determinar que o 

magistrado de primeiro grau providencie a convocação de nova assembleia geral 

de credores, dando-se prosseguimento ao feito, nos termos da Lei 11.101/2005.

REsp 1.587.559/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/05/2017. (grifos 

nossos)

E ainda: REsp 1.660.195/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 

10/04/2017; REsp 1.532.943/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 

10/10/2016.

Com esse norte hermenêutico, na hipótese dos autos, o r. juízo da recuperação 

judicial, em 19/12/2017, homologou o plano de recuperação judicial aprovado 

pelos credores, que, dentre suas cláusulas (cf. 4.3.3.5 e 4.3.3.6), contém previsão 

de aumento de capital da companhia recuperanda a fim de consolidar o 

adimplemento de suas dívidas/obrigações perante seus credores. Inconformada, 

em face de tal decisum, a ora interessada - Bratel BV - além de interpor agravo 

de instrumento perante o eg. TJ/RJ (n. 0017198-21.2018.8.19.0000), inaugurou 
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procedimento arbitral (n. 104/18), no qual o r. juízo arbitral entendeu por 

determinar a suspensão de “(...) qualquer deliberação que verse sobre aumento 

de capital da Companhia prevista no Plano de Recuperação Judicial”, sob pena 

de incidência de multa no importe de R$ 122.923.791,41 (cento e vinte e 

dois milhões, novecentos e vinte e três mil e setecentos e noventa e um reais e 

quarenta e um centavos). (fl s. 616 e 629)

A deliberação arbitral, oriunda da Câmara de Arbitragem de São Paulo/

SP, invadiu a competência do r. juízo da recuperação judicial, na medida em 

que suspendeu a eficácia de cláusulas do plano de recuperação judicial já 

homologado pelo juízo competente. Olvidou-se, inclusive, de utilizar, quando 

poderia fazê-lo, de instrumentos de cooperação judicial, como, por exemplo, a 

carta arbitral (artigos 260, § 3º, do NCPC c/c art. 22-C da Lei n. 9.307/96) 

para comunicar ao r. juízo da recuperação, se tal medida arbitral - caso deferida - 

poderia difi cultar a execução do plano de soerguimento aprovado e homologado 

judicialmente pelo juízo da recuperação judicial de modo a consubstanciar ter 

sido indevida e imprudente a decisão arbitral, notadamente em se tratando de 

complexa e delicada recuperação judicial.

É relevante ponderar que não se está decidindo acerca da natureza e 

tampouco do conteúdo das cláusulas do plano de recuperação judicial 

homologado, mas tão somente reconhecendo que o juízo onde tramita a 

recuperação judicial, por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem, 

com maior precisão, as difi culdades enfrentadas pela recuperanda, bem como os 

aspectos concernentes à sua elaboração, é quem deve decidir acerca da execução 

do plano de soerguimento. Em caso análogo, confi ra-se: REsp n. 1.639.029/

RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.16. Tal destaque é importante porque, a 

uma, objetiva preservar o âmbito cognitivo do confl ito de competência; a duas, 

visa conservar o sistema recursal, porquanto a decisão que homologou o plano 

de recuperação da suscitante foi devolvida ao Tribunal de Justiça de origem, por 

meio de agravo de instrumento (n. 0017198-21.2018.8.19.0000); a três, tem o 

desiderato resguardar a competência recursal do STJ (art. 105, III, da CF) que, 

por meio de recurso especial, poderá ser provocado, por qualquer das partes, a 

examinar a temática subjacente ao presente confl ito de competência.

Nítido o confl ito de decisões proferidas pelos juízos suscitados, na medida 

em que o r. juízo arbitral declarou-se competente para examinar e julgar matéria 

relacionada à legalidade de cláusulas do Plano de Recuperação Judicial, aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo r. juízo da recuperação 
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judicial, tendo proferido decisão na qual impediu, de maneira indevida e sem 

o controle do r. juízo da recuperação judicial, o cumprimento das medidas 

administrativas previstas no Plano de Recuperação, sob pela de incidência de 

elevada multa, no importe de R$ 122.923.791,41 (cento e vinte e dois milhões, 

novecentos e vinte e três mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta e um 

centavos), extrapolando, portanto, sua atuação jurisdicional.

A propósito do tema, vale destacar a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, 

onde referido autor sustenta, verbis:

(...) Regra geral, portanto, é a de que ao juízo recuperacional não cabe apreciar 

conflitos societários surgidos na sociedade empresária em recuperação. Em 

alguns casos muito específi cos, porém, quando o exercício abusivo de direitos 

societários pode ameaçar o cumprimento dos objetivos da recuperação judicial, 

deve-se atentar à aplicação casuística da lei. Um exemplo deste abuso da minoria 

se pode ver, por exemplo, na tentativa de substituir a administração da companhia 

em recuperação judicial, levantando suspeições genéricas e não provadas, bem 

como batendo-se por impedimentos de voto em assembleia geral, mergulhando 

em tumulto generalizado as relações societárias.

(...)

O juiz recuperacional, nos casos de abuso no exercício de direitos societários no 

interior da recuperanda, deve impedir que os valores mataindividuais protegidos 

pelo instituto da recuperação judicial (concernentes à preservação da empresa 

viável) não sejam preteridos em favor dos ilegítimos interesses individuais 

daqueles minoritários que, aproveitando-se da vulnerabilidade momentânea da 

companhia, visam obter vantagens indevidas.”

Coelho, Fábio Ulhoa. Temas de Direito da Insolvência - Estudos em Homenagem 

ao Professor Manoel Justino Bezerra Filho. Rio de Janeiro: Forense, p. 246.

Nessa linha de raciocínio, verifi ca-se a inaplicabilidade do entendimento 

proferido nos autos do Confl ito de Competência n. 152.348/GO, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão (DJe de 19.12.2017), suscitado pela ora interessada Bratel BV, 

porquanto nesse caso, sua Excelência, em sede liminar e apoiado em orientação 

assente da Segunda Seção entendeu que “(...) O STJ tem orientação no sentido 

de que nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação 

de nulidade da cláusula arbitral, bem como, do contrato que a contém, deve ser 

submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, sendo prematura a 

apreciação pelo Poder Judiciário.”

Esse fundamento, por si só, releva a distinção em relação à hipótese ora 

examinada, porquanto, no caso dos autos, não se discute e nem se cogita da 

Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (253): 295-420, janeiro/março 2019 327



nulidade de cláusula compromissória que autorizaria inaugurar, perante o r. 

Juízo Arbitral, debate acerca de acordo de acionistas. Em outras palavras, no 

caso sub judice não há questionamento quanto à possibilidade de instauração do 

procedimento arbitral, ao contrário daquele examinado pelo e. Min. Luis Felipe 

Salomão, circunstância apta distinguir e, por conseguinte, tornar inviável sua 

utilização, como razão de decidir, à hipótese ora julgada.

Cabe salientar, todavia, que a arbitragem, como instrumento alternativo de 

solução de controvérsias, dotado de natureza jurisdicional, deve ser exercido por 

meio de um procedimento com contraditório, o qual merece ser amplamente 

divulgado, estimulado e adotado, conferindo-se a ele os mecanismos necessários 

à sua plena e escorreita adoção.

Com efeito e nessa compreensão, o processamento da recuperação judicial 

não tem o condão de impossibilitar o devido trâmite do processo arbitral e este, 

portanto, poderá prosseguir, observados seus limites materiais. De modo que, 

os atos que possam afetar o plano de recuperação judicial (que, no caso dos 

autos, foi aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente), 

devem fi car sujeitos ao crivo do juízo da recuperação, sob pena de frustrar este 

procedimento cujo escopo é devolver à sociedade comercial as condições para 

voltar a desempenhar, de maneira plena e efetiva, suas atividades. Confere-se, 

dessa forma, harmonia e lógica ao sistema jurídico normativo, preservando-se, 

pois, ambas as competências, sob a direção de seus respectivos juízos, em relação 

de diálogo e cooperação, em seus estritos limites materiais.

Na mesma linha de intelecção, já se afi rmou “(...) A existência dessa 

harmonia e cooperação serve a um propósito especial, que é a efetividade 

e eficiência das resoluções de conflitos. Em outras palavras, é aceitável a 

convivência de decisões arbitrais e judiciais, quando elas não se contradizerem 

e tiverem a fi nalidade de preservar a efetividade de futura decisão arbitral.” (ut. 

CC 111.230/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 8/5/2013, 

DJe 3/4/2014)

Portanto, se reconhecida, ao juízo arbitral, atuação de natureza 

jurisdicional, a este devem ser conferidos os instrumentos aptos necessários a 

fi m de direcionar, com a devida cautela e prudência, o processo arbitral, não se 

olvidando da necessária cooperação entre os juízos, utilizando-se, quando for o 

caso, das regras contidas nos artigos 260, § 3º, do NCPC c/c art. 22-C, da Lei 

n. 9.307/96.
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Finalmente, mister exaltar, por oportuno, a necessidade de que os juízos 

arbitral e estatal possam conviver em regime de cooperatividade institucional, 

cada qual respeitando sua esfera de competência, evitando-se, por conseguinte, 

situações ocorridas como a dos presentes autos e a ensejar, portanto, a intervenção 

deste eg. Superior Tribunal de Justiça.

4. Do exposto, conheço do presente confl ito e, por conseguinte, declara-se 

a competência do r. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ (juízo da 

recuperação judicial).

Fica, pois, prejudicado o exame do agravo interno de fl s. 1.960/1.993.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de conflito positivo de 

competência suscitado por Oi S/A - em Recuperação Judicial em face de decisões 

prolatadas pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – RJ, 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Juízo Arbitral da 

Câmara de Arbitragem do Mercado de São Paulo – SP.

A controvérsia a ser dirimida cinge-se em defi nir se a decisão liminar 

proferida pelo juízo arbitral invade a esfera de competência do juízo onde se 

processa a recuperação judicial da suscitante.

Voto do e. Min. Relator: conheceu do confl ito e declarou a competência 

do juízo estatal, por entender que o juízo arbitral não poderia ter suspendido 

a efi cácia de cláusulas do plano de recuperação judicial e decidido acerca de 

matérias relacionada à sua legalidade.

Pedi vista dos autos para melhor exame da questão controvertida.

Revisados os fatos, decide-se.

1. Delimitação da controvérsia

A questão que deu origem à presente controvérsia assenta-se no fato de 

ter constado no plano de recuperação judicial da suscitante disposição prevendo 

a realização de aumento de capital da companhia (mediante capitalização de 

créditos quirografários, com emissão de ações ordinárias e bônus de subscrição), 

em montante que representaria aproximadamente R$ 12.000.000.000,00 (doze 

bilhões de reais) (e-STJ Fl. 564).
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Com o objetivo de dar efetividade a tal medida, foi convocada pela 

suscitante Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, a ser 

realizada em 5/3/2018.

A decisão apontada como invasiva da competência do juízo recuperacional 

foi proferida no sentido de determinar a suspensão dos efeitos de eventual 

aprovação de qualquer deliberação que versasse sobre a questão retro citada. Eis 

seu teor, no que interessa à espécie:

Por todo o exposto, [...], reconheço a minha competência para dirimir o confl ito 

em referência e, por ora, decido o seguinte:

[...]

(c) deferir o pedido para que sejam suspensos os efeitos da eventual 

aprovação de qualquer deliberação que verse sobre as matérias constantes 

da pauta da “Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Oi S.A. 

[que foi convocada] para tratar da seguinte ordem do dia: ‘aumento de capital 

da Companhia, mediante a capitalização de parte dos Créditos Quirografários 

dos Bondholders Qualifi cados, com a emissão de novas ações ordinárias (cl. 4.3.3.5 

e correlatas do PRJ) e bônus de subscrição que serão conferidos como vantagem 

adicional aos subscritores das ações objeto do aumento (cl. 4.3.3.6 e correlatas do 

PRJ), na forma prevista no Plano de Recuperação judicial’”(§ 159); [...]

A argumentação desenvolvida na petição inicial aponta, em síntese, que 

o plano de recuperação judicial por ela apresentado, devidamente aprovado 

em assembleia de credores e homologado pelo juízo, contém previsão expressa 

dispondo acerca do aumento de capital da companhia, providência esta que 

acabou obstaculizada pela decisão supra transcrita.

A sociedade que requereu a instauração do processo arbitral – Bratel 

S.À.R.L., acionista minoritária da recuperanda (detentora de aproximadamente 

23% das ações da companhia) – manifestou-se nos presentes autos defendendo 

a competência do juízo arbitral, pois, segundo alega, a questão a ele submetida 

cinge-se a apreciar conflito societário deflagrado no curso do processo de 

soerguimento, o que, em razão do disposto na Lei 6.404/76 (Lei das S/A) e no 

Estatuto Social da companhia (art. 68), não integra a esfera de competência do 

juízo recuperacional. A cláusula compromissória possui o seguinte teor:

Art. 68 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do 

Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 

Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia 

que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, 
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da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das 

disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social da 

Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo 

Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao 

funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 

Regulamento do Nível 1, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de 

Sanções e do Contrato de Participação no Nível 1 de Governança Corporativa.

Parágrafo Único – Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o 

requerimento de medidas de urgência pelas Partes, antes de constituído o 

Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Árbitro de Apoio, na forma do item 5.1 

do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. (e-STJ Fl. 

73)

Argumenta que, muito embora seja competência do juízo do soerguimento 

– consoante jurisprudência consolidada do STJ – a apreciação de matéria 

concernente ao pagamento de credores e ao tratamento a ser conferido a bens 

e interesses da recuperanda, a hipótese dos autos versa sobre situação fática 

distinta, uma vez que tais questões não foram objeto da decisão proferida pelo 

juízo arbitral.

2. Da caracterização do confl ito de competência

Em primeiro lugar, impõe-se referir, conforme bem lembrado pelo e. Min. 

Relator em seu voto, que é tranquila a jurisprudência deste Tribunal no sentido 

da possibilidade da caracterização de conflito de competência entre juízo 

arbitral e órgão do Poder Judiciário, cabendo ao STJ seu julgamento.

Também é certo que, em regra, juízo diverso daquele onde se processa a 

recuperação judicial não é competente para decidir questões que versem sobre 

constrição ou excussão do acervo patrimonial da recuperanda.

Pode-se conferir, quanto aos pontos, os julgados já elencados no voto do e. 

Relator.

Diante disso, havendo, no particular, provimentos aparentemente 

confl itantes entre si supostamente decidindo sobre o mesmo objeto, é de se 

conhecer do confl ito suscitado.

3. Da solução do confl ito

No que concerne aos limites da atuação judicial sobre as disposições que 

integram o plano de recuperação judicial, as Turmas integrantes da 2ª Seção 
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desta Corte Superior possuem entendimento fi rme no sentido de que o juiz 

está autorizado a realizar o controle de sua legalidade, não podendo adentrar, 

contudo, nas questões atinentes à viabilidade econômica da sociedade, aspecto 

privativo de ser deliberado pela soberana vontade da assembleia de credores 

(REsp 1.314.209/SP, Terceira Turma, DJe 01/06/2012; e REsp 1.359.311/SP, 

Quarta Turma, DJe 30/09/2014).

De fato, a enunciado n. 1 da edição n. 37 da jurisprudência em teses do 

STJ consolidou o entendimento de que, muito embora o juiz não possa analisar 

os aspectos da viabilidade econômica da sociedade empresária, tem ele o dever 

de velar pela legalidade do plano de recuperação judicial, de modo a evitar que 

os credores aprovem pontos que estejam em desacordo com as normas legais.

Deriva desse posicionamento a compreensão fi rmada à unanimidade pela 

4ª Turma do STJ de que, nos termos da Lei 11.101/05, é dado ao juiz examinar 

a legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as 

formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano 

de recuperação judicial (AgInt no REsp 1.654.249/GO, DJe 28/11/2017).

Não por outro motivo, a 3ª Turma igualmente fi xou como assente que, 

apesar da natureza contratual do plano de recuperação judicial, é possível que, 

em certas hipóteses, haja controle judicial das deliberações havidas em assembleia 

geral, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames legais expressos 

(REsp 1.660.313/MG, DJe 22/08/2017).

A particularidade da situação fática aqui tratada, todavia, é que a suposta 

ilegalidade relacionada ao plano de soerguimento, conforme indicado pela 

acionista Bratel em suas manifestações, diz respeito à matéria delegada, pelo 

próprio estatuto social da recuperanda, à apreciação do juízo arbitral.

De fato, a cláusula compromissória inserta em seu art. 68 obriga a companhia, 

seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal a resolver, por 

meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir 

entre eles relacionada a disposições da Lei das S/A ou de seu estatuto.

E, como é cediço, as questões relacionadas a aumento de capital social – 

objeto da controvérsia que deu ensejo à apresentação do presente confl ito de 

competência – encontram regramento específi co na Lei das S/A (arts. 166 e 

seguintes), além de, no particular, nos arts. 6º e seguintes do estatuto social da 

recuperanda.

De um lado, é importante destacar, para adequada solução deste 

incidente, que as jurisdições estatal e arbitral não se excluem mutuamente, sendo 
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absolutamente possível sua convivência harmônica, exigindo-se, para tanto, 

que sejam respeitadas suas esferas de competência, que ostentam natureza absoluta 

(REsp 1.277.725/AM, 3ª Turma, DJe 18/03/2013).

Vale consignar, outrossim, que, em procedimento arbitral, é o próprio 

tribunal quem decide, com prioridade ao juiz togado, a respeito de sua 

competência para examinar as questões acerca da existência, validade e efi cácia da 

convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória 

– princípio da kompetenz-kompetenz (REsp 1.550.260/RS, 3ª Turma, DJe 

20/03/2018; e AgInt no CC 153.498/RJ, 2ª Seção, DJe 14/06/2018).

De outro lado, conforme mencionado linhas atrás, a jurisprudência do STJ 

vem entendendo, consistentemente, que a competência para decidir acerca do 

destino do acervo patrimonial – prática de atos executórios – de empresas em 

recuperação judicial é do juízo do soerguimento.

Todavia, a presente hipótese não versa sobre a prática de atos constritivos, 

pelo juízo arbitral, sobre ativos da recuperanda, o que – com a devida vênia do e. 

Min. Relator – afasta a aplicabilidade dos precedentes deste Tribunal acerca da 

questão.

O que se infere, na realidade dos autos, é que a instauração da arbitragem 

foi decorrência direta de previsão estatutária – livremente aceita pela vontade das 

partes – que obriga a adoção dessa via para a solução de litígios societários.

Não se pode olvidar, ademais, que o processo que tramita em juízo arbitral 

possui natureza meramente cognitiva, uma vez que o ordenamento jurídico-

processual impõe, com exclusividade, a órgãos integrantes da jurisdição estatal 

a prática de atos tendentes à execução de suas decisões (arts. 475-P, III, do 

CPC/73 e 516, III, do CPC/15).

Ainda que, no particular, a decisão possa produzir efeitos sobre o plano de 

recuperação judicial, o que se infere é que a questão subjacente, a ser analisada 

pelo tribunal arbitral, diz respeito à invalidade da formação da vontade da 

devedora quanto às disposições nele expressas, circunstância que, caso verifi cada, 

pode macular as deliberações da assembleia de credores.

A sociedade empresária, por certo, tem sua vontade formada a partir de 

deliberações tomadas por seus órgãos, que atuam em conformidade com as 

atribuições que lhes são conferidas pela lei e/ou pelo estatuto.

Assim, e de acordo com o que se pode extrair do parecer anexado ao 

memorial apresentado pela própria suscitante (e constante a fl s. e-STJ 1114/56 
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dos autos) – de autoria do respeitado Prof. FÁBIO ULHOA COELHO 

–, enquanto os órgãos com competência legal e estatutária para vincular a 

sociedade anônima às cláusulas do acordo recuperacional não manifestarem a 

vontade desta pessoa jurídica, não se constitui (não existe) o vínculo negocial.

No que concerne ao ponto, tive a oportunidade de relatar recurso especial 

em cujo julgamento ficou reconhecido que as deliberações sobre o plano 

recuperacional – apesar da soberania da assembleia de credores – estão sujeitas 

aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão 

sujeitos a controle judicial (REsp 1.314.209/SP, 3ª Turma, DJe 01/06/2012).

Na ocasião, decidiu-se, à unanimidade, que

A obrigação de respeitar o conteúdo da manifestação de vontade, no 

entanto, não implica impossibilitar ao juízo que promova um controle quanto 

à licitude das providências decididas em assembleia. Qualquer negócio jurídico, 

mesmo no âmbito privado, representa uma manifestação soberana de vontade, 

mas que somente é válida se, nos termos do art. 104 do CC/02, provier de 

agente capaz, mediante a utilização de forma prescrita ou não defesa em lei, e se 

contiver objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Na ausência desses 

elementos (dos quais decorre, com adição de outros, as causas de nulidade 

previstas nos arts. 166 e seguintes do CC/02, bem como de anulabilidade dos 

arts. 171 e seguintes do mesmo diploma legal), o negócio jurídico é inválido. 

A decretação de invalidade de um negócio jurídico em geral não implica 

interferência, pelo Estado, na livre manifestação de vontade das partes. Implica, 

em vez disso, controle estatal justamente sobre a liberdade dessa manifestação, 

ou sobre a licitude de seu conteúdo. (sem destaque no original)

Releva frisar, ademais, que o art. 50, caput, da Lei 11.101/05, ao elencar 

os meios de recuperação judicial passíveis de integrar o plano de soerguimento, 

dispõe expressamente que tais meios devem observar a legislação pertinente a cada 

caso.

Seu inciso II é ainda mais enfático ao prever que, em operações societárias, 

devem ser “respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente”.

E, no particular, o objetivo da instauração do procedimento arbitral é 

justamente garantir o direito dos acionistas de deliberar em assembleia geral 

sobre questões que, supostamente, competem privativamente a eles, mas que 

passaram a integrar o plano de recuperação judicial sem sua anuência.

Sobreleva consignar, por derradeiro, que a concessão da recuperação judicial 

não afasta a aplicação das normas previstas na Lei das S/A concernentes aos atos 

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

334



interna corporis da sociedade empresária. Sobre o tema, o parecer de lavra do 

Prof. CARLOS ALBERTO CARMONA é elucidativo:

Não há modifi cação dos direitos dos acionistas no âmbito intrassocietário 

apenas pelo fato de existirem interesses não privados em favor do soerguimento 

econômico e fi nanceiro da Companhia. Não há, portanto, alteração da validade e 

efi cácia da cláusula 68 do Estatuto em decorrência da decretação da recuperação 

judicial - pelo fato de a companhia restar plenamente capaz de contratar e 

de os direitos submetidos à cláusula compromissória estatutária continuarem 

patrimoniais e disponíveis – razão pela qual permanece vigente a reserva à 

jurisdição arbitrai por aquele dispositivo. (e-STJ Fl. 1.239)

Não há, portanto, como se afastar a competência do juízo arbitral para examinar 

a questão a ele submetida – e sobre a qual emitiu pronunciamento –, pois relacionada, 

em última análise, à verifi cação da licitude da manifestação de vontade da devedora 

quanto à consecução do aumento de seu capital social.

Frise-se que o entendimento aqui exposto não subtrai competência do 

juízo recuperacional, sobretudo porque caberá a este apreciar a repercussão de 

eventual decisão que venha a concluir em sentido diverso daquele defendido 

pela suscitante, bem como decidir sobre as providências a serem adotadas 

quanto à continuidade do processo de soerguimento.

Assim, por hipótese, caso o tribunal arbitral decida que determinados 

acionistas foram impedidos indevidamente de deliberar acerca de operações 

societárias constantes do plano de soerguimento, caberá ao juízo da recuperação 

adotar as medidas para alcançar esse fi m, o que poderá resultar na alteração 

do plano mediante acréscimo de um aditivo, com a alteração de cláusulas 

específi cas, ou em simples ratifi cação do conteúdo aprovado.

Ademais, a recuperanda, seus acionistas e administradores estão vinculados 

à cláusula compromissória, de modo que, além de o juízo arbitral ser o 

competente para decidir sobre as questões ali delimitadas, apenas decisão por 

ele proferida pode compelir a todos a acatar as alterações societárias pretendidas 

pela suscitante por meio do plano apresentado.

4. Conclusão

Forte nessas razões, conheço do conflito e declaro a competência do 

juízo arbitral para decidir acerca de controvérsias societárias decorrentes de 

disposições da Lei das S/A ou do estatuto social da recuperanda.
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VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Penso, data maxima venia do 

eminente Relator, sejam relevantíssimas as alegações da interessada Bratel de 

que o plano não pode dispor sobre questões societárias à revelia da assembleia 

dos acionistas.

A própria formação da vontade da pessoa jurídica decorre das decisões da 

assembléia dos acionistas.

A competência será do juízo da recuperação para todas as matérias próprias 

do plano de recuperação, a saber, as questões pertinentes ao ativo e ao passivo 

da sociedade em recuperação, a serem discutidas entre os credores e a empresa 

recuperanda.

Observo que, na assembléia dos credores, os acionistas não têm direito 

a voto. Por outro lado, na assembléia de acionistas os sócios participam da 

formação da própria vontade da sociedade na proporção do capital de que cada 

um deles é titular.

As questões societárias, que dizem respeito ao próprio âmago da sociedade 

anônima, devem ser dirimidas em assembléia de acionistas e, havendo 

divergência, incide a cláusula compromissória. Como destacou o eminente 

Relator, neste caso não se discute sobre a validade e existência dessa cláusula. 

Assim, essas questões societárias são do âmbito arbitral por cláusula estabelecida 

entre as partes.

Portanto, por emprestar grande relevância às alegações do agravo interno, 

certamente, reavaliarei todas essas questões quando o julgamento prosseguir 

com o voto da Ministra Nancy Andrighi, peço a máxima vênia ao eminente 

Relator, para dar provimento ao agravo interno, decidindo que a competência 

para todas as questões societárias é do juízo arbitral.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de conflito de 

competência suscitado por OI S.A. - em recuperação judicial, constando como 

suscitados o Juízo de Direito da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro – RJ, no qual tramita o processo de recuperação judicial, o TJRJ e o Juízo 

Arbitral da Câmara de Arbitragem do Mercado de São Paulo – SP.
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O Juízo da recuperação homologou o plano de recuperação judicial 

aprovado pela assembleia de credores, fi cando estabelecidos o aumento do 

capital social e a conversão de dívidas em ações.

A empresa Brate BV, por sua vez, acionista minoritária, discordou de tal 

homologação por entender que a matéria pertinente ao aumento do capital 

social deveria se submeter ao Conselho de Administração da OI S.A. O Juízo da 

recuperação indeferiu a irresignação da referida sócia, razão pela qual foi dado 

início a procedimento arbitral com fundamento no art. 68 do Estatuto Social, 

objetivando solucionar as divergências societárias decorrentes do mencionado 

aumento do capital social. O Juízo Arbitral deferiu liminar para suspender 

os efeitos das deliberações adotadas em reunião extraordinária do Conselho 

de Administração da OI S.A., ocorrida em 5.3.2018, cuja ordem do dia era 

cuidar do aumento de capital e do bônus de subscrição previstos no plano de 

recuperação judicial.

O em. Ministro Marco Buzzi, Relator, concedeu a liminar para suspender 

a decisão do Juízo Arbitral e defi niu como competente para decidir questões 

urgentes o Juiz da recuperação judicial. Sua Excelência proferiu voto no sentido 

de conhecer do confl ito e declarar competente a 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro, na qual se processa a recuperação judicial. Considerou que a Câmara 

de Arbitragem “invadiu a competência do r. Juízo da recuperação judicial, na 

medida em que suspendeu a efi cácia de cláusulas do plano de recuperação 

judicial já homologado pelo juízo competente”.

A em. Ministra Nancy Andrighi proferiu voto-vista antecipado, divergindo 

do em. Relator. Conheceu do confl ito para declarar “a competência do juízo 

arbitral para decidir acerca de controvérsias societárias decorrentes de disposições 

da Lei das S/A ou do estatuo social da recuperanda”. Firmou seu entendimento 

na existência de cláusula arbitral (art. 68 do Estatuto Social), o que afastaria a 

competência da Justiça Comum para enfrentar referidas questões.

Acompanharam o Relator os Ministros Moura Ribeiro e Luis Felipe Salomão 

e votaram com a divergência os Ministros Maria Isabel Gallotti e Ricardo Vilas 

Bôas Cueva.

Com a devida vênia do Relator, acompanho o voto divergente inaugurado 

pela em. Ministra Nancy Andrighi.

Com efeito, nos termos do art. 53, I, da Lei n. 11.101/2005, o plano de 

recuperação judicial é apresentado pelo devedor, que deverá indicar os meios de 

Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (253): 295-420, janeiro/março 2019 337



recuperação a serem empregados. O art. 50, II e VI, do referido diploma, por sua 

vez, dispõe:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação 

pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de 

subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, 

nos termos da legislação vigente;

[...]

VI – aumento de capital social; (grifei.)

Conforme se pode verifi car, adotam-se como formas de recuperação da 

empresa a cessão de ações e o aumento de capital, devendo-se observar, no 

entanto, a legislação específi ca e respeitar os direitos dos sócios.

A dúvida, porém, reside em saber quem processará e decidirá os litígios 

societários. Sob este enfoque, destaco ser prudente evitar que o Juízo da 

recuperação, com competência para homologar o plano de recuperação judicial e 

processar o respectivo feito, ingresse no exame profundo de disputas nas relações 

de direito material. Revela-se conveniente que tais lides sejam solucionadas 

mediante procedimentos e em ações próprias, inclusive para impedir excessos de 

incidentes e delongas no feito recuperacional.

A própria lei de recuperação, no § 1º do art. 6º, estabelece que “terá 

prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar 

quantia ilíquida”. Essa regra, por exemplo, é bastante clara no sentido de procurar 

restringir a competência do Juízo da recuperação. Encerrada a demanda no 

órgão defi nido como competente é que os valores líquidos serão encaminhados 

ao processo de recuperação para efeito de eventual cumprimento.

No presente caso, conforme adequadamente explicitado pela em. Ministra 

Nancy Andrighi, o Estatuto Social possui cláusula compromissória com o 

seguinte teor:

Art. 68 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do 

Conselho Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara 

de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa 

surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, 

efi cácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das 

Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas 
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pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem 

como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais 

em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Nível 1, do Regulamento 

de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no 

Nível 1 de Governança Corporativa.

Parágrafo Único – Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o 

requerimento de medidas de urgência pelas Partes, antes de constituído o 

Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Árbitro de Apoio, na forma do item 5.1 

do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Em tal contexto, compreendo que o implemento do plano de recuperação 

judicial dependeria de prévia solução arbitral dos litígios societários inseridos na 

cláusula compromissória.

Ante o exposto, com a devida vênia do Relator, acompanho a divergência.

É como voto.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.439.749-RS 

(2011/0222365-6)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Embargante: Credfactor Fomento Comercial Ltda

Advogado: Sabrina Ferreira Neves - RS075444

Embargado: Ireno Hilário Schneider

Advogado: Luciano Manica e outro(s) - RS041495

Interes.: ANFAC - Associação Nacional de Fomento Comercial - “Amicus 

           Curiae”

Advogado: Jose Luis Dias da Silva e outro(s) - SP119848

EMENTA

Civil e Processual. Embargos de divergência em recurso especial. 

Contrato de factoring. Duplicatas previamente aceitas. Endosso à 

faturizadora. Circulação e abstração do título de crédito após o aceite. 

Oposição de exceções pessoais. Não cabimento.
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1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da 

emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, 

desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a 

oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, 

como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega 

das mercadorias.

2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de 

factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da 

boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do 

aceite aposto pelo devedor.

3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas 

ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à 

disciplina da cessão civil de crédito.

4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o 

recurso especial.

ACÓRDÃO

A Segunda Seção, por unanimidade, acolheu os embargos de divergência 

para, conhecendo e provendo o recurso especial, restabelecer a sentença que 

julgou improcedente o pedido, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Marco 

Buzzi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Consignadas as presenças dos Drs. Alexandre Fuchs das Neves, 

representante da embargante Credfactor Fomento Comercial Ltda, e Nelson 

Juliano Schaefer Martins, representante do amicus curiae Anfac - Associação 

Nacional de Fomento Comercial.

Brasília (DF), 28 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 6.12.2018
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Trata-se de embargos de divergência 

opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Turma, sob a relatoria do 

Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao recurso especial 

interposto por Credfactor Fomento Comercial Ltda, admitindo a oposição de 

exceções pessoais pelo devedor de crédito representado por duas duplicatas 

aceitas, cedidos à recorrente, em decorrência do apenas parcial cumprimento do 

negócio jurídico subjacente, diante do encerramento das atividades da emitente 

dos títulos. A ementa possui a seguinte redação (fl . 278):

Recurso especial. Ação anulatória de duplicatas aceitas. Descumprimento 

do negócio jurídico subjacente comprovado. Possibilidade de discussão com a 

empresa de factoring.

1. No contrato de factoring, em que há profundo envolvimento entre faturizada 

e faturizadora e amplo conhecimento sobre a situação jurídica dos créditos 

objeto de negociação, a transferência desses créditos não se opera por simples 

endosso, mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina à disciplina do art. 

294 do Código Civil.

2. A faturizadora, a quem as duplicatas aceitas foram endossadas por força do 

contrato de cessão de crédito, não ocupa a posição de terceiro de boa-fé imune às 

exceções pessoais dos devedores das cártulas.

3. Recurso especial conhecido e desprovido.

Alega a embargante que precedente analisado pela Quarta Turma no 

REsp 668.682/MG (Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU 

de 19.3.2007 - fl s. 308/319) considerou que o aceite lançado nos títulos lhes 

confere abstração e autonomia, afastada a causalidade, de modo que não possui 

relevância a conclusão dos serviços ou a entrega do objeto da compra e venda, 

pois ao devedor não seria mais possível, a partir daí, opor exceções pessoais à 

faturizadora, portadora do título. A ementa desse precedente está assim redigida:

Recurso especial. Comercial. Títulos de crédito. Duplicata. Aceite. Teoria da 

aparência. Ausência de entrega das mercadorias. Exceção oposta a terceiros. 

Princípio da autonomia das cambiais. Impossibilidade.

1. Ainda que a duplicata mercantil tenha por característica o vínculo à compra 

e venda mercantil ou prestação de serviços realizada, ocorrendo o aceite - como 

verifi cado nos autos -, desaparece a causalidade, passando o título a ostentar 

autonomia bastante para obrigar a recorrida ao pagamento da quantia devida, 

independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa;
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2. Em nenhum momento restou comprovado qualquer comportamento 

inadequado da recorrente, indicador de seu conhecimento quanto ao 

descumprimento do acordo realizado entre as partes originárias;

3. Recurso especial provido.

Adiciona ainda a embargante que, ao contrário do suposto pelo relator 

do acórdão embargado, não existe envolvimento entre a empresa e o cedente/

endossante dos títulos, e que o devedor foi notifi cado da transação, contra a qual 

não se opôs, havendo mesmo pago algumas prestações depois desse episódio.

Sustenta que a interpretação do julgado recorrido representa perigoso 

precedente que tem o efeito de conferir insegurança jurídica à atividade 

comercial do ramo ao qual pertence.

Invoca, ademais, outro julgamento, no REsp 261.170/SP (Quarta Turma, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, unânime, DJe de 17.8.2009), em que foi 

defi nido que as exceções pessoais não podem ser erigidas em face do terceiro de 

boa-fé.

Argumenta, para fi nalizar, que o art. 294 do Código Civil não se aplica à 

espécie, que não constitui mera cessão civil de crédito, e que o julgado embargado 

ofende os arts. 43 do Decreto 2.044/1908; 17, 28 e 29 do Decreto 57.663/1966; 

e 25 da Lei 5.474/1968.

Às fl s. 341/344, consta Petição atravessada pela ANFAC - Associação 

Nacional de Fomento Comercial, requerendo sua intervenção no feito na 

condição de amicus curiae, nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil 

atual.

Admitidos os embargos e a intervenção da ANFAC, a quem se oportunizou 

a apresentação de razões (fl s. 350/352).

Às fl s. 356/375, a entidade classista alude que é errônea a asserção de que 

existe profundo envolvimento entre faturizada e faturizadora ou conhecimento 

acerca do negócio subjacente, que originou o título, pressupostos fáticos ausentes 

do acórdão estadual, diante de que a embargante não atuava na administração 

da empresa sacadora da duplicata, além de que a possibilidade de levantamento 

de exceções pessoais - depois de aceito, cedido sem oposição após ciência, 

e protestado o título - institui precedente que ameaça o setor, retirando a 

segurança jurídica e afl igindo a economia e as oportunidades de fi nanciamento 

ao setor produtivo.
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Defende a existência de endosso cambiário na situação, diverso da cessão 

civil de crédito, cujas características especifi ca, de modo que se conservam 

os princípios próprios dos títulos de crédito - a autonomia, a cartularidade, a 

abstração e a literalidade, quando a aquisição operar-se de boa-fé por empresa 

de factoring, na esteira do que se decidiu também no REsp 612.423/DF 

(Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJU de 26.6.2006) e nos 

REsps 1.237.001/MG e 1.337.224/RS (Quarta Turma, Rel. Ministro Luís 

Felipe Salomão, DJe de 11.5.2015 e de 31.5.2016, respectivamente).

Apesar de intimado, Ireno Hilário Schneider não apresentou impugnação 

(cf. certidão de fl . 381).

Com vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou no sentido do 

conhecimento e não provimento dos embargos de divergência (fl s. 383/387).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): De acordo com o que 

foi descrito no relatório, foram admitidos para discussão os presentes embargos 

de divergência por se considerar sufi cientemente demonstrado o dissídio em 

relação à natureza da transmissão da titularidade de títulos de crédito aceitos 

(duas duplicatas, no valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), 

adquiridos por empresa atuante no mercado de factoring, se de endosso ou 

de mera cessão civil de crédito, de onde emanaria ou não a possibilidade de 

oposição de exceções pessoais pelo sacado em face do substituto do credor.

Anoto que o acórdão embargado foi publicado em 15.6.2015 (fl . 290), 

antes da vigência da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos 

de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado 

Administrativo 2/2016 desta Corte.

Conforme exposto no parecer do Ministério Público Federal, há 

precedentes da Quarta Turma, posteriores ao acórdão paradigma, adotando a 

tese sufragada pelo acórdão embargado, inclusive de minha relatoria. Como 

será exposto a seguir, contudo, há também precedentes, também posteriores, 

corroborando a pretensão do embargante, o que demonstra a atualidade da 

divergência e a necessidade do aprofundamento do debate e consolidação da 

jurisprudência sobre o tema.
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Após refl exão mais profunda, como já havia sinalizado anteriormente, por 

ocasião do julgamento do REsp 1.315.592/RS (Quarta Turma, Rel. Ministro 

Luís Felipe Salomão, por maioria, DJe de 31.10.2017), estou convencida de que, 

em se tratando de duplicata com aceite, a questão deve ser resolvida à luz da 

disciplina específi ca do mencionado título de crédito.

È certo que, em sua origem, a duplicata constitui título de crédito causal, 

vinculado à entrega das mercadorias ou à prestação de serviços, porém tal 

característica é conservada apenas até a emissão do aceite, expresso ou fi cto, 

quando adquire feição e qualidades próprias dos títulos de crédito, tanto que se 

admite a sua circulação, por cessão ou endosso.

Isso porque o aceite empresta ao adquirente do crédito a segurança jurídica 

de que o negócio que justifi cou a emissão do título foi cumprido. A certeza é 

transmitida pelo próprio devedor (sacado), que, podendo recusar (Lei 5.474/68, 

art. 7º e 8º), aceitou o título. A partir do aceite, o título ganha abstração, 

passando a ser desnecessária a investigação da relação comercial subjacente.

Se não tem espaço a investigação da causa após o aceite, contraditório 

seria permitir a oposição de exceções pessoais pelo devedor à faturizadora, após 

a circulação da duplicada, portanto, com base em eventual descumprimento do 

contrato praticado pelo fornecedor ou prestador de serviços.

A presente refl exão tem alicerce no substrato fático da presente demanda, 

que é descrito pela sentença, sucintamente, nos seguintes moldes (fl . 154):

Comprovou a ré que o autor foi devidamente cientifi cado da cessão dos títulos 

(AR de fl . 54). As duplicatas foram regularmente aceitas pelo autor, tomando-se 

créditos líquidos e exigíveis. Descabe alegar contra a endossatária dos títulos 

questões relativas à constituição dos débitos. A falta de pagamento autoriza a 

credora a encaminhar os títulos a protesto.

O acórdão de segundo grau não se referiu a nenhum pormenor que 

permitisse alterar essa compreensão, verbis (fl s. 184/188):

Os documentos acostados evidenciam o endosso por faturização (cessão 

de crédito). O contrato de fl s. 55/58 e as duplicatas de fl s. 52/53 comprovam a 

negociação dos títulos questionados pelo autor, com pagamento de deságio, 

caracterizando operação de factoring entre o credor original Villa Florenza Móveis 

e Decorações Ltda. e a empresa recorrida.

Portanto, no caso concreto, assume relevância, frente ao endossatário, o 

descumprimento ou resolução do contrato subjacente.
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Ademais, a duplicata é título eminentemente causal, devendo corresponder a 

negócio jurídico, relação comercial de compra e venda ou de prestação de serviço 

entre emitente e sacado, sob pena de não gerar qualquer obrigação comercial.

Extrai-se da prova produzida que o negócio subjacente não foi devidamente 

adimplido, de sorte que descabe a contraprestação do preço por parte do autor.

O dormitório foi instalado de modo incompleto e a cozinha não foi entregue 

ao autor. Nesse sentido as fotografi as acostadas pelo demandante, fl s. 24/26 e 

31, além das declarações da testemunha Antonio José da Silva (fl . 95). Portanto, 

demonstrou o autor que não se perfectibilizaram os contratos de prestação de 

serviços havidos com a empresa fornecedora dos móveis.

E, embora os títulos contenham o aceite do sacado, cabe ressaltar que a 

duplicata pode ser resgatada pelo comprador antes do aceite ou mesmo antes do 

vencimento (art. 9º e 10º da Lei n. 5.474/1968). Admite ainda a duplicata reforma 

ou prorrogação do vencimento do prazo, mediante declaração em separado ou 

nela escrita, assinada pelo vendedor ou endossatário, ou por representante com 

poderes especiais (art. 11 da referida Lei).

Portanto, o aceite não torna irretorquível, irrefutável o crédito do cessionário.

Na situação concreta, é crível a afi rmação do autor no sentido de que somente 

apusera seu aceite porque os móveis estavam sendo produzidos, antes de verifi car 

o descumprimento pela empresa e o encerramento posterior das atividades. O 

autor efetuou o pagamento de quase todos os valores contratados (mais de R$ 

8.350,00), restando inadimplidas apenas as duas duplicatas ora questionadas (no 

valor total de R$ 3.150,00).

Assim, a situação sob exame torna cabível a oposição das exceções pessoais 

que caberiam contra o credor original, tornando inexigível frente ao autor o 

crédito representado nas discutidas duplicatas.

(...)

Ressalto, por fim, que remanesce a responsabilidade da cedente pelo 

pagamento dos valores inadimplidos, nos termos do contrato de faturização. 

(sem negrito no original)

O acórdão ora embargado corroborou o entendimento da origem, de que o 

endosso da duplicata, já aceita, para empresa de factoring, representa mera cessão 

de crédito, permanecendo possível ao comprador/devedor opor as exceções 

que seriam cabíveis em face do vendedor/endossante, mediante as seguintes 

considerações:

O acórdão estadual admitiu a oposição de exceções pessoais pelo sacado à 

empresa de factoring ao fundamento de que o endosso por faturização representa 

verdadeira cessão de crédito, sujeitando-se à disciplina do art. 294 do Código 
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Civil. Reconheceu, com base no contrato fi rmado entre a empresa Villa Florenza 

Móveis e Decorações Ltda. e a recorrente, que os títulos impugnados pelo autor 

foram negociados com pagamento de deságio, configurando a operação de 

factoring, diante do que o descumprimento do contrato subjacente, comprovado 

nos autos, assume relevância perante o endossatário. Aduziu que o aceite não 

torna irretorquível, irrefutável o crédito do cessionário e que, no caso, foi dado 

antes do descumprimento do contrato e do encerramento das atividades pela 

empresa Villa Florenza.

Este Tribunal tem mitigado os princípios da abstração e autonomia dos 

títulos de crédito em situações como a presente. É o que se extrai dos seguintes 

precedentes:

(...)

Processual Civil. Comercial. Recurso especial. Execução. Cheques pós-

datados. Repasse à empresa de factoring. Negócio subjacente. Discussão. 

Possibilidade, em hipóteses excepcionais.

- A emissão de cheque pós-datado, popularmente conhecido como 

cheque pré-datado, não o desnatura como título de crédito, e traz como 

única conseqüência a ampliação do prazo de apresentação.

- Da autonomia e da independência emana a regra de que o cheque 

não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, pois o possuidor de 

boa-fé não pode ser restringido em virtude das relações entre anteriores 

possuidores e o emitente.

- Comprovada, todavia, a ciência, pelo terceiro adquirente, sobre a 

mácula do negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque, as 

exceções pessoais do devedor passam a ser oponíveis ao portador, ainda 

que se trate de empresa de factoring.

- Nessa hipótese, os prejuízos decorrentes da impossibilidade de 

cobrança do crédito, pela faturizadora, do emitente do cheque, devem ser 

discutidos em ação própria, a ser proposta em face do faturizado.

- Recurso especial não conhecido. (REsp n. 612.423/DF, Terceira Turma, 

relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 26.6.2006.)

Do voto condutor do acórdão prolatado no último precedente acima 

colacionado, permito-me destacar o seguinte trecho, que, a meu juízo, bem 

justifi ca a razão pela qual deve ser permitida a oposição de exceção pessoal à 

empresa de factoring que tenha recebido título de crédito por endosso:

O contrato de factoring não se resume à mera cessão de títulos de 

crédito por endosso, mediante o pagamento de valor previamente 

acordado pelas partes. Esse é apenas um aspecto dessa fi gura contratual, 

que é muito mais rica e complexa. O art. 15, inc. III, da Lei n. 9.249/95 defi ne 
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o factoring como a “prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria 

creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração 

de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de 

vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços”.

Ou seja, pela defi nição legal, vê-se que a atividade de factoring compõe 

um leque de serviços interligados. Segundo Luiz Lemos Leite, “factoring 

é uma atividade complexa, cujo fundamento é a prestação de serviços, 

ampla e abrangente, que pressupõe sólidos conhecimentos de mercado, de 

gerência fi nanceira, de matemática e de estratégia empresarial, para exercer 

suas funções de parceiro dos clientes” (“O contrato de factoring”, in Revista 

Forense, 253/458-9, apud Arnaldo Rizzardo, Factoring, 3ª ed., São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2004, pág. 16).

Disso decorre que é fundamental, para a caracterização do contrato 

de factoring, um envolvimento entre faturizadora e faturizada bem mais 

profundo que a mera transferência de títulos. Há também a prestação 

de serviços de consultoria tendentes a, em última análise, otimizar a 

administração e o gerenciamento da carteira de clientes e dos créditos da 

sociedade faturizada.

Ora, sendo assim, não é razoável cogitar o completo desconhecimento, 

pela faturizadora, da situação de inadimplemento da sociedade faturizada. 

Não seria de forma alguma infundado exigir que o faturizador, pela própria 

natureza dos serviços que deve prestar, perquira sobre a situação jurídica 

dos créditos que estão à base dos títulos que adquire por endosso. Por 

um lado, tal providência iria ao encontro da obrigação do faturizador de 

orientar seu cliente para a manutenção de uma gerência fi nanceira efi caz; 

por outro, reduziria os riscos a que estaria exposta a sociedade faturizadora, 

na medida em que impediria que ela adquirisse créditos evidentemente 

inexistentes, como é a hipótese dos autos.

Nesse sentido Arnaldo Rizzardo opina que “no factoring, há compra de 

créditos, ou do ativo de uma empresa, e não apenas de títulos. Não se opera o 

simples endosso, mas a negociação do crédito”, complementando que “não é 

sem razão que se faculta ao factor a escolha dos créditos. Ao receber o borderô 

dos títulos, tem ele a faculdade de rejeitar os que não lhe interesssam. Com os 

títulos, acompanham e podem ser exigidos os comprovantes da entrega das 

mercadorias, o que infunde maior garantia ao negócio.” (op. cit., págs. 105 e 

121)

Disso tudo decorre que a indagação sobre a origem do crédito adquirido 

no âmbito de um contrato de faturização, longe de ser algo inusitado, 

faz parte da natureza do contrato de factoring. A inexistência, portanto, 

do crédito representado pelo cheque endossado à faturizadora também 

poderá ser oponível a ela, conforme, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça:
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A recorrente se apega à circunstância de que as duplicatas possuem o aceite do 

recorrido, que poderia, à luz do disposto nos arts. 7º e 8º da Lei n. 5.474/1968, tê-

lo recusado, mas não o fez. Assim, uma vez aceitas, as duplicatas se desvinculam 

do negócio jurídico subjacente, tornando líquida e certa a obrigação cambiária. 

Nesse sentido, invoca divergência do aresto recorrido com a tese fi rmada pela 

Quarta Turma no julgamento do REsp n. 668.682/MG (Relator Ministro Hélio 

Quaglia Barbosa, DJ de 19.3.2007), igualmente envolvendo empresa de factoring, 

cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

(...)

Nada obstante o precedente trazido à colação pela recorrente, alinho-me à 

tese que prevaleceu no julgado da Terceira Turma (REsp n. 612.423/DF), segundo 

a qual, na operação de factoring, em que há envolvimento mais profundo entre 

faturizada e faturizadora, não se opera um simples endosso, mas a negociação de 

um crédito, cuja origem é – ou pelo menos deveria ser – objeto de análise pela 

faturizadora, o que faz com que não se equipare a outros terceiros de boa-fé a 

quem o título pudesse ser transferido por endosso.

Aqui, ao contrário, houve verdadeira cessão de crédito, e não mero endosso, 

hipótese que se subordina à disciplina do art. 294 do Código Civil, ficando 

autorizada a discussão da causa debendi.

Anoto que o Tribunal a quo destacou ser crível a afi rmação do autor de que 

somente apôs seu aceite nas cártulas porque os móveis contratados estavam 

sendo produzidos, vindo depois a ocorrer o descumprimento do quanto pactuado 

pela empresa Villa Florenza e o encerramento de suas atividades sem a conclusão 

dos serviços. Salientou ainda que o ora recorrido já havia pago quase todos os 

valores contratados (R$ 8.350,00), superiores até mesmo aos serviços que lhe 

foram efetivamente prestados, estando inadimplidas apenas duas parcelas (no 

total de R$ 3.150,00), sendo uma parte referente ao dormitório inacabado e outra 

à cozinha que nem sequer foi iniciada. Tais circunstâncias evidenciam que o 

sacado agiu com absoluta boa-fé.

Por outro lado, a recorrente, empresa de factoring a quem os títulos foram 

endossados por força de contrato de cessão de crédito e que mantém relação 

contratual com a empresa que emitiu as duplicatas, nos moldes delineados no 

trecho do voto da lavra da Ministra Nancy Andrighi, acima transcrito, não ocupa 

posição de terceiro de boa-fé imune às exceções pessoais dos devedores das 

cártulas que lhe foram transferidas. Provada a ausência de causa para a emissão 

das duplicatas, não há como a faturizadora exigir do sacado o pagamento 

respectivo.

A presunção favorável à existência de causa que resulta do aceite lançado nas 

duplicatas não se mostra absoluta e deve ceder quando apresentada exceção 

pessoal perante o credor originário ou seu faturizador.
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A conclusão de que o aceite pode ser questionado em face de terceiro 

portador do título, ante a mera circunstância de se tratar de empresa de factoring, 

assim, confl ita com o entendimento manifestado pela Quarta Turma no acórdão 

paradigmático, cuja ementa está reproduzida acima, no relatório (REsp 668.682/

MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, unânime, DJU de 19.3.2007).

Os fundamentos que conduziram aquele Colegiado a esse desfecho são os 

seguintes:

3. Debate-se, in casu, a possibilidade de oposição à recorrente, empresa 

de factoring e atual portadora dos títulos (dezenove duplicatas aceitas por 

funcionário da empresa recorrida), da inexistência de lastro negocial entre os 

contratantes originários, como restou comprovado nas instâncias ordinárias.

A doutrina possui consolidado entendimento sobre o tema.

Observe-se, por exemplo, a lição de Luiz Emygdio F. da Rosa Jr:

(...)

A duplicata é titulo causal e, assim, o aceito é obrigatório, no sentido 

de que o sacado só pode recusá-lo por qualquer das razões previstas em 

lei. O aceito corresponde a uma declaração cambiária sucessiva e não 

necessária, e pode ser expresso, presumido ou por comunicação. Ocorre 

o aceite expresso ou ordinário quando o sacado apõe a sua assinatura na 

duplicata, reconhecendo a sua exatidão, tornando líquida a obrigação 

dela constante e obrigando-se como devedor direto e principal, podendo 

o título ser cobrado judicialmente mediante execução com base em título 

extrajudicial, independente de protesto (LD, art. 15, I). Assim, aceitando a 

duplicata, o sacado não mais poderá discutir a causa debendi porque o título 

liberta-se de sua causa originária em razão de ter reconhecido a sua exatidão 

e ter assumido a obrigação de pagá-lo no vencimento, tornando líquida a 

obrigação cambiária, ainda mais porque o sacado poderia ter recusado o 

aceite no prazo do art. 7º e pelas razões do art. 8º, e não o fez (in Títulos de 

Crédito. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, página 690, grifos nossos).

Assim, também, os comercialistas Amador Paes de Almeida e Fran Martins:

Título eminentemente causal, tem seu alicerce no contrato de compra 

e venda mercantil ou na prestação de serviços. Sem estes, como adverte 

Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, é inexistente. Conquanto mantenha 

traços comuns com a letra de câmbio, desta distingue-se por ter a sua 

origem necessariamente presa a um contrato mercantil - disso decorrendo 

sua natureza causal. Daí só admitir, com relação ao sacador, as exceções 

que se fundam na devolução da mercadoria, vícios, diferenças de preços 
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etc., exceções, entretanto, jamais argüíveis contra terceiros. Todavia, de 

causal torna-se abstrato por força do aceite, desvinculando-se do negócio 

subjacente sobretudo quanto se estabelece circulação por meio do endosso. 

Não sem razão lembra Roberto Barcellos de Magalhães que, “com o ato do 

aceite e devolução, imprime-se-lhe o caráter de liquidez e certeza cambiárias, 

insuscetível de ser revogado ou restringido quanto aos seus efeitos pelo 

devedor comprador, nem atacado com fundamento em falta de causa, posto 

que já reconhecida esta em virtude daquele mesmo ato”.

Contudo, têm admitido os tribunais a discussão da causa debendi entre 

as fi guras intervenientes principais, ou seja, comprador e vendedor, fato 

esse, aliás, plenamente aceito por Pontes de Miranda: “Apenas entre os 

fi gurantes imediatos, isto é, entre os que estiverem em contato, no negócio 

jurídico subjacente, é possível trazerem-se esse e a sua causa, ou só a sua 

causa, à discussão. O título não deixou de ser abstrato. O processo é que 

permite exceções de natureza pessoal ou causal, como algo que emerge 

durante o processo ou durante o exercício da pretensão”.

A nosso ver, entretanto, redundando do aceite presunção favorável à 

existência de causa, só excessivo liberalismo admitirá discussão da causa 

debendi, sobretudo por se tratar de duplicata aceita, que é a que nos referimos, 

ponto de vista, aliás, de que não discrepa Luiz de Freitas Lima, que afirma 

textualmente: ‘Creio não ser mais viável discussão sobre a causa debendi, pois 

os arts. 7º e 8º da Lei n. 5.474, de 1968, dão ensejo à recusa justifi cada do aceite. 

Com efeito, desde que haja aceitação da duplicata, esta se torna abstrata, não 

mais se admitindo oposição ao seu pagamento (Amador Paes de Almeida in 

Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, 

páginas 186/187, grifos nossos);

(...)

Como no contrato de compra e venda o comprador assume a obrigação 

de pagar (Código Comercial, art. 191; Código Civil, art. 1.122), sendo a 

duplicata extraída em face da fatura que é o documento comprobatório 

da venda, a assinatura no título [aceite] se torna obrigatória por parte do 

comprador para que, na época do vencimento, possa o vendedor exigir o 

pagamento. Adquire, assim, importância de destaque a declaração contida 

na duplicata e exigida como requisito essencial do título pelo número VIII do 

§ 1º do art. 2º. A duplicata, título causal, pois nascido sempre de uma compra e 

venda a prazo, com a assinatura do comprador desprende-se da causa que lhe 

deu origem já que o comprador não apenas reconheceu a exatidão da mesma 

como a obrigação de pagá-la na época do vencimento. A obrigação torna-se 

desse modo líquida, o que dá maior segurança de recebimento não apenas 

ao sacador-vendedor como a qualquer outra pessoa a quem o título seja 

transferido (Fran Martins in Títulos de Crédito. Vol. II. 11ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, página 165, grifos nossos).
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4. As instâncias ordinárias, todavia, divergindo das lições acima reproduzidas, 

adotaram posicionamento diverso, que seria “fruto da evolução doutrinária e 

jurisprudencial a respeito”.

Assim, o Tribunal mineiro, arrimado na trajetória comercial da empresa 

emitente dos títulos, manteve a sentença que julgara procedente os embargos 

opostos.

Destaco, do decisum, o seguinte excerto:

E sobre a alegada boa-fé da embargada, empresa de factoring, sem 

sombra de dúvida com amplo cabedal de conhecimento a respeito 

das operações inerentes às suas atividades, também merece registro a 

constatação do perito do Juízo, demonstrando a pouca, para não dizer 

nenhuma credibilidade na praça da Capital, da emitente dos títulos em 

comento, Luvicky Indústria e Comércio Ltda.

Assim, e opondo-se à argumentação da apelante, de que a investigação 

da causa debendi da cambial pode se dar “apenas entre os figurantes 

imediatos” (fl s. 528) e que a duplicata, nos termos da Lei 5.474/68, com o 

aceite, perante terceiros de boa-fé, se separa da compra e venda, tornando-

se abstrata, e que a remessa e assinatura da duplicata supõe o recebimento 

da mercadoria (Lei n. 5.474/68, art. 8º), tem-se que se tratava de títulos sem 

lastro, “frios”, emitidos por pessoa jurídica com manifesta má-reputação na 

praça

Observe-se que o acórdão vem arrimado na “manifesta má-reputação na 

praça” da empresa emitente dos títulos de crédito, a partir de onde se inferiu 

eventual má-fé da empresa ora recorrente, quando da aquisição das duplicatas, 

consubstanciando, pois, causa sufi ciente para decretação da nulidade dos títulos.

(...)

6. Contudo, no caso dos autos, em nenhum momento restou evidenciado 

qualquer comportamento irregular da recorrente, indicador de sua ciência do 

descumprimento do acordo realizado entre as partes originárias.

Repita-se: apenas se noticiou a aventada “manifesta má-reputação na praça” 

da empresa emitente dos títulos de crédito, o que, aliás, pouco signifi ca, porque 

nenhuma inferência daí advém em relação ao comportamento da empresa 

recorrente.

Ademais, houve o aceite dos títulos, por parte de funcionários da empresa 

recorrida, cuja ausência de poderes bastantes para tanto, como registrado na 

sentença primeva, não constituiu empecilho à validade do ato; verbis:

(...)
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Em relação aos aceites apostos às cártulas pelos ex-empregados Gilberto 

Carlos Lopes e Hélio Ribeiro da Costa, respectivamente Gerente de Setor e 

Gerente do Departamento de Bazar, tais subscrições não renderiam ensejo, 

por si só, à invalidação do negócio, vindo em socorro à embargada, neste 

tópico, a Teoria da Aparência nas relações mercantis, não lhe sendo exigível 

o prévio conhecimento dos Estatutos Sociais da empresa para averiguação 

dos poderes conferidos aos aceitantes das cártulas

5. Pelo exposto, tenho que a solução se encontra na reforma dos julgados 

precedentes, isso porque, ainda que a duplicata mercantil tenha por característica 

o vínculo à compra e venda mercantil ou prestação de serviços realizada, 

ocorrendo o aceite - como verificado nos autos -, desaparece a causalidade, 

passando o título a ostentar autonomia bastante para obrigar a recorrida ao 

pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe 

tenha dado causa.

Tais conclusões se ajustam ao quanto decidido também pela Quarta 

Turma no recente julgamento do REsp 1.315.592/RS (Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, por maioria, DJe de 31.10.2017), em que analisada a mesma 

controvérsia, mantendo a coerência com a linha decisória veiculada no acórdão 

paradigma:

Recurso especial. Factoring, Direito Cambiário e teoria da aparência. Omissão. 

Inexistência. Desenvolvimento do crédito. Segurança, certeza e facilidade para 

circulação. Imprescindibilidade. Atos de natureza cambiária. Observância aos usos 

e costumes comerciais. Representação. Legítima aparência e conduta culposa. 

Teoria da aparência. Possibilidade de produção de efeitos dos atos praticados. 

Endosso e aceite. Institutos jurídicos cambiários. Disciplina do instituto civilista 

da cessão de crédito. Inaplicabilidade. Duplicata. Aceite. Endossatário terceiro de 

boa-fé. Incidência do princípio da abstração.

1. A boa-fé da factoring endossatária é reconhecida, assim como a circulação 

do título, estando a decisão recorrida - que extinguiu a execução - assentada no 

apontado vício de existência do título, pois, muito embora a Corte local intitule 

aquele que firmou o aceite, em nome da associação, diretor administrativo-

financeiro, não tem, em vista do estatuto social, poderes estatutários ou 

outorgados para praticar o ato cambiário.

2. A duplicata mercantil não representa valor signifi cativo para a associação 

aceitante, e consoante apurado na sentença não infi rmada pelo acórdão recorrido, 

o diretor efetivamente praticava atos como o discutido nos autos.

3. Com efeito, em linha de princípio, não se afi gura imprescindível à existência 

da representação a outorga convencional de poderes, mas a existência de poderes, 

outorgados ou não, os quais permitem a vinculação direta do representado 
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nos negócios fi rmados pelo representante em seu nome. Os poderes defi nem 

o campo de eficácia vinculativa de acordo com os limites estabelecidos, ora 

pela outorga, ora pela lei, ora por situação fática consistente na atividade 

realizada declaradamente em nome de outrem (contemplatio domini), ainda que 

desprovida de ato jurídico de outorga de poderes (procuração).

4. Por um lado, o art. 113 do CC dispõe que os negócios jurídicos devem 

ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por 

outro lado, na fattispecie da aparência, a consequência jurídica do erro não é a 

anulabilidade, como no erro ordinário, mas sim permitir que o ato ou negócio 

produza os efeitos que lhe são próprios, conforme orienta a teoria da aparência e 

a inteligência do art. 1.827, parágrafo único, do CC.

5. Para a solução de questão concernente aos institutos de direito cambiário do 

endosso e do aceite, é descabida a aplicação da disciplina da cessão de crédito. Com 

efeito, embora o endosso, no interesse do endossatário terceiro de boa-fé, tenha efeito 

de cessão, não se confunde com o instituto civilista da cessão de crédito.

6. Conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após 

o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil 

subjacente e o protesto - rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua 

causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, 

como a ausência da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias compradas. 

(REsp 774.304/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

5/10/2010, DJe 14/10/2010)

7. Recurso especial parcialmente provido.

O voto do eminente Relator examina com profundidade a questão, 

abordando de forma exauriente a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria:

4. O crédito representa, em uma ideia geral, a confi ança no cumprimento 

das obrigações, o que facilita extremamente as transações comerciais, que nem 

sempre representam trocas imediatas de valores, permitindo a expansão e o 

desenvolvimento das principais atividades econômicas existentes no mundo 

moderno. É certo que o crédito só pode desenvolver seu papel apresentando 

três características básicas: a certeza, a segurança e a facilidade na sua circulação. 

(TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2016, p. 1 e 4)

Nesse diapasão, em conferência realizada na Faculdade de Direito da Unicamp, 

por ocasião da III Semana Campineira de Estudos Jurídicos, Oscar Barreto 

Filho ponderou que “[o] crédito, hoje em dia, é um pressuposto necessário da 

atividade econômica. Não se discute que é graças ao crédito que os comerciantes, 

industriais, agricultores e transportadores conseguem imprimir a seus negócios o 

volume exigido pela intensidade da vida atual”. O crédito também “transbordou 

do meio comercial para a vida privada”, por mais limitados que sejam os recursos 
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das pessoas, todos dele se valem, sendo curial que, no estudo dos títulos de 

crédito, “se contemple em tópico especial ponto tão importante”. (BARRETO 

FILHO, Oscar. O crédito no direito. p. 207 e 208)

Por um lado, a atividade empresarial e, consequentemente, o próprio direito 

empresarial exigem três pilares fundamentais: a rapidez, a segurança e o crédito. 

Exige-se um reforço ao crédito, uma disciplina mais célere dos negócios, a 

tutela da boa-fé e a simplifi cação da movimentação de valores, tendo em vista a 

realização de negócios em massa. Nesse particular, ganham especial importância 

os títulos de crédito. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de 

crédito. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1)

Por outro lado, no abalizado escólio de Fran Martins, o Direito Comercial 

caracteriza-se pela simplicidade de suas fórmulas, pela internacionalidade de 

suas regras e institutos, pela rapidez de sua aplicação, pela elasticidade dos seus 

princípios e também pela onerosidade de suas operações - distanciando-se 

grandemente o Direito Comercial do Civil, em regra formalístico, nacional, lento, 

restrito. (MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 15 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, p. 9-10)

Nesse passo, é sempre prudente relembrar a célebre e multicitada advertência 

de Cesare Vivante - por muitos considerado o primeiro jurista que conferiu 

tratamento rigorosamente científico ao direito comercial -, em prefácio da 

primeira edição de sua monumental obra Trattato di Diritto Comerciale, no sentido 

de que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito comercial 

sem se conhecer a fundo a sua função econômica, considerando “uma falta de 

probidade” “determinar-lhe a disciplina jurídica sem o conhecer na sua íntima 

realidade”.

5. Dessarte, consoante recente precedente do Colegiado, o endosso é 

plenamente aplicável ao fomento mercantil, não cabendo restringir direitos 

assegurados pelo direito cambiário (REsp 1.236.701/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe 23/11/2015).

Fran Martins elucida que o endosso é aplicável a essa avença mercantil, 

invocando dispositivo da LUG acerca do endosso sem garantia, que se amolda 

como uma luva à operação:

Como o endossante, segundo os princípios básicos do direito cambiário, 

é garante tanto da aceitação como do pagamento do título, a Lei Uniforme, 

para facilitar a circulação das letras de câmbio, admitiu o chamado endosso 

sem garantia (art. 15), que é o em que, transferindo o título, o endossante não 

só deixa de garantir a aceitação da letra como se exime do pagamento da 

mesma.

Esse procedimento parece o apropriado para ser adotado na cessão dos 

créditos, no contrato de faturização, do faturizado para o faturizador, pois 

é princípio da essência do contrato de faturização o fato de não responder 
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o faturizado, ao ceder os seus créditos, pela solvência do devedor, no caso o 

comprador, correndo, assim, por conta da empresa de faturização o risco 

do não recebimento já que a mesma não pode se voltar contra o faturizado 

para que esse satisfaça a obrigação não cumprida pelo comprador. 

(MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais.16 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010, p. 429) (grifos)

É o que também leciona Marlon Tomazette, se o crédito adquirido pela 

factoring disser respeito a título de crédito, com explícita remissão ao mencionado 

precedente deste Colegiado, in verbis:

12 Factoring e endosso

Outro contrato extremamente importante para a circulação dos títulos 

de crédito é o contrato de factoring.

[...]

Embora reconheçamos a existência das várias modalidades, a que mais 

nos interessa é justamente a mais tradicional, uma vez que nela é que 

existe a transferência de créditos com o pagamento imediato de valores 

referentes àquele crédito.

[...]

De outro lado, o próprio STJ vem entendendo que não é admissível restringir 

o uso do endosso nas operações de factoring, mantendo a vigência dos citados 

princípios em benefício do credor de boa-fé. Nesse particular, o STJ afi rmou 

que, “com efeito, não se pode perder de vista que a exigência, sem nenhum 

supedâneo legal, de que, com o endosso de cheque “à ordem”, a factoring 

endossatária devesse se acautelar - mesmo adquirindo pelo meio próprio 

crédito de natureza autônoma (cambial) - demonstrando ter feito notifi cação 

à emitente e/ou procedido à pesquisa acerca de eventual ação judicial, implica, 

data venia, restrição a direitos conferidos por lei à recorrente, em manifesta 

ofensa a diversas regras, institutos e princípios do direito cambiário - e, até 

mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal (vide 

o art. 5º, II e XXII)”.

A nosso ver, a última opinião é a correta, de modo que a transferência aqui 

mencionada pode ser feita tanto por meio de uma cessão de crédito, como 

por meio de um endosso. (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: 

títulos de crédito. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 122-123)

No entanto, como visto, não foi o fundamento acerca do efeito de endosso 

que embasou o julgado - a boa-fé da endossatária é reconhecida, assim como a 

circulação do título e a notifi cação e a confi rmação prévia do crédito pelo diretor 

da Associação Comercial -, estando a decisão recorrida, na verdade, limitada ao 

apontado vício de existência do título, pois, muito embora a Corte local intitule 
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aquele que firmou o aceite, em nome da associação, diretor administrativo-

fi nanceiro, não tem, em vista do estatuto social, poderes estatutários para praticar 

o ato cambiário.

Ademais, anoto que o valor da obrigação representada pela duplicata (R$ 

25.000,00) adquirida em endosso não representa verba muito representativa 

para a Associação Comercial de uma grande capital, e que, à luz de um padrão 

médio objetivo e de atenção ordinária, foram tomadas as cautelas necessárias - 

havia nota fi scal, orçamento, contrato de prestação de serviços e duplicata aceita, 

e, como incontroverso e apurado nos autos, foi expedido fax para o número 

comercial da Associação, que enviou resposta confi rmando a operação - antes da 

aquisição, mediante endosso, da cártula objeto de execução. O próprio Colegiado 

local qualifi ca a pessoa que deu o aceite como diretor administrativo-fi nanceiro 

da Associação, e há apuração de que, de fato, agia e aparentava ser efetivo gestor.

Ora, invocando mais uma vez a obra de Fran Martins, as obrigações resultantes 

dos atos de natureza cambiária não podem, em geral, acomodar-se às formas 

hieráticas e solenes dos contratos civis. Os usos e costumes comerciais infl uenciam 

a obrigação que resulta do ato mercantil. Se, por acaso, em determinada praça de 

comércio, há um costume geralmente seguido por todos os comerciantes, esse 

costume infl ui sobre a obrigação comercial, fazendo com que esta a ele se adapte, 

muito embora não esteja o uso amparado pela lei ou, mesmo, aparentemente, 

esteja contra os princípios da lei. (MARTINS, Fran. Contratos e obrigações 

comerciais. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 9-10)

Nesse diapasão, como decorrência da modernidade, que, em seu processo de 

desenvolvimento dinâmico, exige rapidez e intensifi cação do ritmo das relações 

econômicas, e como contraponto da existência do risco nas frenéticas transações 

jurídicas, advém a necessidade de que se confi ra segurança jurídica para que 

se possa alicerçar a vida social (MOTA, Mauricio Jorge Pereira da. A teoria da 

aparência jurídica. Revista de direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 

32, p. 224-275).

(...)

Assim, parece nítido que a causalidade da duplicata reside apenas na sua 

origem, mercê do fato de somente poder ser emitida para a documentação 

de crédito nascido de venda mercantil ou de prestação de serviços. Porém, a 

duplicata mercantil é título de crédito, na sua generalidade, como qualquer 

outro, estando sujeita às regras de direito cambial, nos termos do art. 25 da Lei n. 

5.474/68, ressaindo daí, notadamente, os princípios da cartularidade, abstração, 

autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a 

terceiros de boa-fé.

Uma vez aceita, o sacado (aceitante, à luz da teoria da aparência) vincula-se 

ao título como devedor principal e a ausência de entrega da mercadoria ou de 

prestação de serviços somente pode ser oponível ao sacador, como exceção 

pessoal, mas não a endossatários de boa-fé.

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

356



Há de ser ressalvado, caso se confi rmem as alegações da recorrida no sentido 

de não ter conferido autorização para que fosse dado o aceite e de inexistência da 

prestação dos serviços, apenas o direito de regresso da executada/embargante 

(recorrida), em face da endossante e daquele preposto que deu o aceite.

Mutatis mutandis, esse foi o entendimento sufragado por este Colegiado, por 

ocasião do julgamento do REsp 261.170/SP, assim ementado:

Recurso especial. Direito Comercial. Títulos de crédito. Ação anulatória 

de duplicatas mercantis. Ausência de entrega das mercadorias. Negócio 

jurídico subjacente desfeito. Irrelevância em relação a endossatários de 

boa-fé. Duplicata aceita. Pedido reconvencional julgado procedente. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

1. A causalidade da duplicata reside apenas na sua origem, mercê do fato 

de somente poder ser emitida para a documentação de crédito nascido de 

venda mercantil ou de prestação de serviços. Porém, a duplicata mercantil 

é título de crédito, na sua generalidade, como qualquer outro, estando 

sujeita às regras de direito cambial, nos termos do art. 25 da Lei n. 5.474/68, 

ressaindo daí, notadamente, os princípios da cartularidade, abstração, 

autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções 

pessoais a terceiros de boa-fé.

2. A compra e venda é contrato de natureza consensual, de sorte que 

a entrega do bem vendido não se relaciona com a esfera de existência do 

negócio jurídico, mas tão somente com o seu adimplemento. Vale dizer, 

o que dá lastro à duplicata de compra e venda mercantil, como título 

de crédito apto à circulação, é apenas a existência do negócio jurídico 

subjacente, e não o seu adimplemento.

3. Com efeito, a ausência de entrega da mercadoria não vicia a duplicata 

no que diz respeito a sua existência regular, de sorte que, uma vez aceita, o 

sacado (aceitante) vincula-se ao título como devedor principal e a ausência de 

entrega da mercadoria somente pode ser oponível ao sacador, como exceção 

pessoal, mas não a endossatários de boa-fé. Há de ser ressalvado, no caso, 

apenas o direito de regresso da autora-reconvinda (aceitante), em face da ré 

(endossante), diante do desfazimento do negócio jurídico subjacente.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(REsp 261.170/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)

Por fi m, ressalto que o argumento de que o contrato de factoring pressupõe 

envolvimento mais estreito entre faturizadora e faturizada só faz sentido em 

relação às atividades de gerência fi nanceira, gestão de crédito e seleção de riscos 

para terceiros (Lei 9.249/1995, art. 15, inciso III), que não são necessariamente 
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cumulativas com a compra, para si própria, de direitos de crédito mediante 

deságio.

Inferir, a partir do texto abstrato da Lei 9.249/1995, que existe 

conhecimento acerca do cumprimento do contrato ou da situação de solvência 

da empresa endossante, e a partir daí, afastar a disciplina legal da duplicata 

aceita, implica, ao meu sentir ofensa aos arts. 17, 28 e 29 da Lei Uniforme 

(Decreto 57.663/66) c/c art. 25 da Lei 5.474/68), causando, da maxima vênia, 

insegurança jurídica para o mercado de fomento de crédito.

Penso que a descrição de circunstância de fato que descaracterizasse a 

boa-fé da faturizadora, inexiste no caso dos autos, como visto das transcrições 

do acórdão embargado e do acórdão de origem, seria imprescindível para afastar 

a regra da abstração da duplicata aceita e da consequente inoponibilidade a 

terceiros das exceções pessoais, inerente ao direito cambial, não sendo sufi ciente, 

para tanto, que o credor endossatário seja empresa dedicada à atividade de 

factoring.

Seria necessário que o acórdão estadual ou o julgado embargado, da Terceira 

Turma, fi zessem expressa alusão, por exemplo, a que a empresa de factoring tinha 

prévia ciência de que a prestação de serviços teria sido interrompida.

Má-fé é matéria essencialmente de cunho factual e, se silenciam os julgados 

a seu respeito, entende-se ausente da conjuntura existente nos autos, uma vez 

que não descrita forma alguma de conluio entre a credora/sacadora/faturizada/

endossante/cedente (Villa Florenza Móveis e Decoração) e a Credfactor 

(faturizadora/endossatária/cessionária), para prejudicar o devedor/sacado (Ireno 

Hilário Schneider).

Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para o 

efeito de restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.578.553-SP (2016/0011277-6)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Adailton Vicente da Silva

Advogado: Angélica Cristina dos Santos Quintanilha - SP295796
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Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S.A

Advogados: Fábio Lima Quintas - DF017721

Gustavo César de Souza Mourão - DF021649

Luiz Carlos Sturzenegger - DF001942

Interes.: Banco Central do Brasil - Bacen - “Amicus Curiae”

Advogado: Procuradoria-Geral do Banco Central - PB000000C

Interes.: Instituto Brasileiro de Politica e Dir. do Consumidor - “Amicus 

           Curiae”

Advogado: Simone Maria Silva Magalhães e outro(s) - DF024194

Interes.: Federação Brasileira de Bancos - “Amicus Curiae”

Advogado: Luiz Rodrigues Wambier e outro(s) - PR007295

Advogada: Teresa Celina de Arruda Alvim e outro(s) - PR022129

Interes.: Instituto Defesa Coletiva - “Amicus Curiae”

Advogado: Lillian Jorge Salgado - MG084841

EMENTA

Recurso especial repetitivo. Tema 958/STJ. Direito Bancário. 

Cobrança por serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação 

do bem. Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a 

regulação bancária. Existência de norma regulamentar vedando a 

cobrança a título de comissão do correspondente bancário. Distinção 

entre o correspondente e o terceiro. Descabimento da cobrança por 

serviços não efetivamente prestados. Possibilidade de controle da 

abusividade de tarifas e despesas em cada caso concreto.

1. Delimitação da controvérsia: Contratos bancários celebrados 

a partir de 30/04/2008, com instituições fi nanceiras ou equiparadas, 

seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no 

âmbito das relações de consumo.

2. Teses fi xadas para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento 

de serviços prestados por terceiros, sem a especifi cação do serviço a ser 

efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo 

consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos 
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celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-

CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa 

resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, 

bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o 

registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente 

prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, 

em cada caso concreto.

3. Caso concreto.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade 

excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços 

prestados pela revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de 

registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça por 

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial e fi xar teses repetitivas, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com ressalva de posicionamento 

do Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe 

Salomão e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Marco 

Buzzi.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Sustentaram oralmente:

Dr. Walter José Faiad de Moura, pelo amicus curiae Instituto de Defesa 

Coletiva;
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Dra. Amanda Flávio de Oliveira, pelo amicus curiae Instituto Brasileiro de 

Política e Direito do Consumidor;

Dr. Fábio Lima Quintas, pelo recorrido Banco Bradesco Financiamentos 

S/A.

Brasília (DF), 28 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 6.12.2018

RELATÓRIO

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

interposto por Adailton Vicente da Silva em face de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Tarifa de registro de contrato

- Contrato bancário - Mútuo com pacto de alienação fiduciária - Tarifa 

cuja cobrança é realizada para possibilitar a contratação do financiamento 

Possibilidade:

- Em se tratando de contrato de alienação fi duciária, mostra-se possível a 

cobrança da tarifa de registro de contrato, necessária para a formalização do 

contrato.

Tarifa de avaliação de bens

- Contrato bancário Mútuo com pacto de alienação fi duciária Veículo usado 

Tarifa cuja cobrança é expressamente autorizada pela Resolução n. 3.919, do 

Conselho Monetário Nacional Cobrança - Possibilidade:

- Estando prevista na Resolução n. 3.919 do Conselho Monetário Nacional, 

expressamente, a possibilidade de cobrança de tarifa cujo fato gerador será a 

“avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos cm garantia”, c estando 

esta prevista no contrato celebrado com o consumidor, não há irregularidade em 

sua cobrança.

Tarifa de serviços de terceiros

Contrato de alienação fi duciária Cobrança de custos inerentes à atividade de 

terceiros Valores repassados pela instituição fi nanceira - Intermediação da venda 

Possibilidade:

- Mostra-se legítima a cobrança pelos custos de terceiros, que participam da 

relação comercial, cujos valores são devidamente repassados pela instituição 

fi nanceira aos prestadores dos serviços.

Recurso provido. (fl . 165)
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Em suas razões, a parte recorrente alegou violação dos arts. 39, inciso V, 

42, 51, incisos IV, XII e § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 

sob os argumentos de: (a) ausência de comprovação da efetiva prestação dos 

serviços; (b) ausência de especifi cação dos serviços de terceiro; (c) onerosidade 

excessiva; (d) ilegalidade da cobrança das tarifas.

Contrarrazões às fl s. 185/198.

Por meio da decisão de fl . 224 s., determinei a afetação do presente recurso 

ao rito dos recursos especiais repetitivos, para servir de representativo do Tema 

958/STJ, em conjunto com os REsps 1.578.526/SP e 1.578.490/SP.

As tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, em que o valor 

fi nanciado foi de R$ 22.000,00, são as seguintes: (a) serviço prestado pela 

revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame: R$ 

87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00 (fl . 2).

Nos autos do REsp 1.578.526/SP, o valor fi nanciado foi de R$ 17.300,00, 

tendo sido cobradas as seguintes tarifas/despesas: (a) serviços prestados pela 

revenda: R$ 1.545,60; (b) registro do contrato: R$ 92,1; e (c) avaliação do 

veículo: R$ 209,00.

Por último, nos autos do REsp 1.578.490/SP, o valor fi nanciado foi de 

R$ 8.000,00, tendo sido cobradas as seguintes tarifas/despesas: (a) tarifa de 

cadastro: R$ 362,00; (b) IOF: R$ 217,98; (c) registro do contrato: R$ 50,00; e 

(d) avaliação de bens: R$ 588,00.

Encontra-se também afetado ao rito dos recursos repetitivos o Tema 

972/STJ, referente às tarifas de inclusão eletrônica de gravame e de seguro de 

proteção fi nanceira, Tema que será trazido ao colegiado em momento oportuno, 

com base nas razões de decidir que se fi rmarem neste julgamento.

Na fase do art. 1.038, inciso I, do CPC/2015, intervieram na lide recursal, 

na qualidade de amicus curiae, as seguintes entidades: Banco Central do Brasil 

- BCB, Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, Instituto Brasileiro 

de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON e o Instituto de Defesa 

Coletiva - IDC.

O BCB manifestou-se à luz da regulação bancária, tendo concluído nos 

seguintes termos:

i) No que tange à cobrança de ‘serviços prestados pela revenda’, não havia 

clareza sufi ciente no texto da regra do inciso III do § 1º do art. 1º da Resolução-

CMN n. 3.518, de 2007 para afi rmar que sua cobrança estaria autorizada – essa 

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

362



dubiedade, inclusive, motivou a revogação do referido dispositivo, conforme 

indicado no Despacho PGBC 7490/2010;

ii) Quanto à cobrança da ‘tarifa de registro de contrato’, trata-se, em rigor, de 

exigência prevista na legislação civil (art. 1.361 do Código Civil) e na regulação de 

trânsito (Resolução-CONTRAN n. 320, de 5 de junho de 2009), cuja possibilidade 

de imputação de responsabilidade pelo pagamento ao cliente bancário deve 

ser investigada consoante a liberdade de negociar e as normas sobre defesa do 

consumidor;

iii) Quanto à cobrança da ‘tarifa de avaliação do veículo’, não é legítimo concluir 

que se trata de cobrança autorizada nos termos do inciso III do § 1º do art. 1º da 

Resolução-CMN n. 3.518, de 2007, tratando-se, porém, de cobrança permitida à 

luz do disposto no art. 5º, V, da mesma resolução. (fl . 269)

A FEBRABAN, por sua vez, manifestou-se pela aplicação das mesmas 

premissas fi xadas por esta Corte Superior no julgamento dos Temas 618 e 621/

STJ (referentes às tarifas de emissão de carnê - TEC e de abertura de crédito - 

TAC), no sentido de serem válidas as tarifas que possuem amparo na regulação 

bancária.

Transcreve-se, a propósito, a parte conclusiva da manifestação escrita:

[...] legalidade da cobrança: 1) da tarifa de avaliação do bem, previstas na 

Resolução n. 3.518/07 e 3.919/10; 2) das despesas com serviços de terceiros nos 

contratos fi rmados até a publicação da Res. n. 3.954 do Bacen, conforme previsão 

normativa contida nas Resoluções n. 3.518 e 3.919, e por se tratar de custo 

inerente ao contrato regido pelas normas de direito privado que, de forma ou 

de outra, será arcado pelo consumidor, exatamente como ocorre nos contratos 

de comissão de corretagem analisados no repetitivo referente ao tema 938; e 

3) dos custos com registro de contrato, tal como nos serviços de terceiros, por 

igualmente se tratar de despesa embutida no custo fi nal do contrato, estando 

somente destacado do valor fi nal em razão do princípio da transparência, que 

não encontra óbice nas normas de proteção ao consumidor, tampouco nas 

Resoluções do Bacen, pode ser cobrado com fundamento no art. 490 c/c 1.361 do 

CC e na Res. 320/09 do Contran. (fl . 416)

Em sentido oposto, a BRASILCON manifestou-se pela abusividade e 

ilegalidade das tarifas, tendo concluído nos seguintes termos:

a) é vedada a cobrança de tarifas de “serviços prestados por terceiros”, 

“avaliação de bem” e de “registro de contrato”, por inexistir previsão expressa para 

cobrança nas Resoluções do Banco Central do Brasil n os 3.518/2007, 3.693/2009 

e 3.954/2011;
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b) é ilícita a cobrança de tarifas de “serviços prestados por terceiros”, “avaliação 

de bem” e de “registro de contrato”, eis que correspondem a custos inerentes à 

atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio dos encargos 

remuneratórios;

c) é abusiva a cobrança de tarifas de “serviços prestados por terceiros”, 

“avaliação de bem” e de “registro de contrato”, realizada sem a demonstração 

efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; 

mediante previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao 

consumidor dos serviços efetivamente prestados; que resulte em onerosidade 

excessiva ao consumidor. (fl . 362)

Nessa linha também se manifestou o IDC, confi ra-se:

1.1 - seja declarada nula, de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, § 1º, III 

do CDC, a cláusula constante nos contratos de empréstimo e fi nanciamento, 

que prevê a cobrança de tarifas e encargos sob a denominação, serviços de 

terceiros, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato, de contratos já 

celebrados, vigentes e futuros;

1.2 - Deve ser considerada ilegal as tarifas de “serviços prestados por terceiros” 

“tarifa de avaliação de bem” e “de registro de contrato”, considerando que não 

há previsão para a cobrança nos termos da Resolução do Bacen n. 3.518/2007; 

3.993/2009 e 3.954/2011, e do REsp n. 1.251.331/RS, em sintonia com o teor do 

art. 489, VI do CPC;

1.3 - Por fi m, requer que, ainda que haja cláusula contratual, no sentido de 

obter autorização/ permissão do consumidor para que a instituição fi nanceira 

possa lhe repassar os custos de serviços prestados por terceiros, contratados 

diretamente pela instituição financeira, a cobrança de tais serviços deve ser 

considerada manifestamente abusiva por não informar a fi nalidade expressa da 

tarifa e o serviço prestado, violando o princípio de Informação nos termos do art. 

6º, IV, c/c art. 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

do incisos V, VI, X e § 3º do art. 40, 46, art. 51, § 1º, incisos II e III e 52 todos do 

CDC, por se tratar despesas provenientes da atividade mercantil repassada aos 

consumidores e faltar a devida transparência e boa-fé objetiva. (fl . 510)

Quanto ao caso, sustentou o desprovimento do recurso especial.

O Ministério Público Federal, na condição de fi scal da ordem jurídica, 

manifestou-se pela abusividade das tarifas, em parecer lavrado com a seguinte 

ementa:

Recurso Especial representativo de controvérsia. Direito Processual Civil e do 

Consumidor. Arts. 39, V, 42, 51, § 1º, III, do CDC. Prequestionamento. Ausência. 

Veículos automotores. Alienação fiduciária em garantia. Tarifas de registro 

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

364



contratual, avaliação do bem e serviços de terceiros. Abusividade confi gurada. 

Cobrança indevida. Restituição em dobro. Impossibilidade. Comprovação de dolo 

ou má-fé. Reexame fático-probatório. Óbice da Súmula 07/STJ. Precedentes dessa 

Egrégia Corte.

Parecer pelo parcial conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, pelo seu 

provimento. (fl . 238, com grifos no original)

Segundo informação do Banco Nacional de Demandas Repetitivas do 

Conselho Nacional de Justiça, há 198.282 recursos sobrestados sobre o tema da 

presente afetação (acesso em 21/10/2018).

Houve encaminhamento de memoriais a esta Corte, que foram juntados 

no apenso n. 1 dos autos.

É o relatório.

VOTO

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

A questão jurídica a ser enfrentada neste recurso especial repetitivo diz respeito 

à validade da cobrança, em contratos bancários, de tarifas/despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

A controvérsia fi ca delimitada aos contratos bancários fi rmados no âmbito 

de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, 

ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 

30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, do Conselho 

Monetário Nacional - CMN, que disciplinou a “cobrança de tarifas pela 

prestação de serviços por parte das instituições fi nanceiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Para os contratos celebrados em data anterior, não se identificou 

multiplicidade de recursos capaz de justifi car a fi xação de tese pelo rito dos 

recursos repetitivos.

A abordagem da controvérsia será realizada na perspectiva de dois planos 

normativos, o da regulação bancária, composto por normas do Conselho 

Monetário Nacional, expedidas com base no art. 4º da Lei 4.595/1964, e o do 

Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Relembre-se que esta Corte Superior, no passado, já manifestou 

entendimento no sentido de que as normas da regulação bancária não teriam 

status de questão federal passível de conhecimento por Corte Superior.
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Nesse sentido, confi ra-se, por todos, o seguinte julgado:

Direitos Comercial, Econômico e Processual Civil. Recurso especial. 

Prequestionamento. Inocorrência. Questão surgida no acórdão recorrido. 

Necessidade. Mútuo rural. Juros. Teto da Lei de Usura. Taxas livres. Não-

demonstração por parte do credor de autorização do Conselho Monetário 

Nacional. Aumento dos juros pelo inadimplemento. Impossibilidade. Enunciado 

da Sum. 596/STF. Dissidio não confi gurado. Dessemelhança das situações fáticas. 

Circulares e resoluções. Impossibilidade de analise. Recurso não-conhecido.

I - O prequestionamento da matéria posta no recurso especial e indispensável, sob 

pena de impossibilitar-se o exame de insurgência, consoante verbete da Sum. 282/

STF, ainda que se trate de questão surgida no próprio acórdão de segunda instância.

II - Vem entendendo a 4ª Turma ser defesa a cobrança de juros alem de 12% ao 

ano se não demonstrada, pelo credor, a previa estipulação pelo Conselho Monetário 

Nacional das taxas de juros vencíveis para o crédito rural, correspondentes a data de 

emissão da cédula.

III - Os juros moratórios, limitados, em se tratando de credito rural, a 1% ao ano, 

distinguem-se dos juros remuneratórios. Aqueles são formas de sanção pelo não-

pagamento no termo devido. Estes, por seu turno, como fator de mera remuneração 

do capital mutuado, mostram-se invariáveis em função de eventual inadimplência 

ou impontualidade. Clausula que disponha em sentido contrario, prevendo referida 

variação, e cláusula que visa a burlar a disciplina legal, fazendo incidir, sob as 

vestes de juros remuneratórios, autênticos juros moratórios em níveis superiores aos 

permitidos.

IV - Não se configura o dissidio, no tocante ao limite dos juros, se os arestos 

paradigmas, inclusive o enunciado da Sum. 596/STF, não se referem ao caso especifi co 

do credito rural, que tem disciplina própria, mas as operações fi nanceiras em geral.

V - Circulares e resoluções, conquanto tenham natureza normativa, não 

podem ser objeto da analise na instância especial, por não se adequarem ao 

requisito de “lei federal” defi nido na alinea “a” no permissor constitucional. 

(REsp 112.437/RS, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 

05/05/1997, sem grifos no original)

Esse entendimento, contudo, vem sendo superado, especialmente a partir 

do julgamento do Tema 618/STJ, referente à validade das tarifas de abertura de 

crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), julgamento que demandou ampla 

exegese de normas expedidas pelo CMN.

Nessa esteira, vale mencionar os seguintes julgados das Turmas de direito 

privado desta Corte Superior:
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Processual Civil. Agravo interno em recurso especial. Recurso manejado sob 

a égide no NCPC. Inexistência de razões que justifi quem a reforma da decisão. 

Fundo Garantidor de Crédito. Valor do teto de garantia para clientes bancários. 

Observância da resolução do CMN vigente à época da intervenção na instituição 

fi nanceira pelo Banco Central. Prequestionamento implícito. Decisão mantida.

1. Aplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os termos 

do Enunciado Administrativo n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 

9/3/2016: aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos 

de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não comporta provimento o agravo interno que não traz nenhum elemento 

apto a infi rmar as conclusões externadas na decisão agravada.

3. Se, a despeito da ausência de menção expressa a um determinado 

dispositivo legal, houve discussão acerca de seu conteúdo, há prequestionamento 

implícito, o que autoriza o conhecimento do recurso especial.

4. As resoluções emitidas pelo CMN, porque não se ligam a nenhuma outra 

norma de natureza infralegal, devem ser consideradas direito federal para fi ns de 

conhecimento de recurso especial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.642.072/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 23/11/2017, DJe 18/12/2017, sem grifos no original)

Recurso especial. Fundo Garantidor de Créditos. Tese de violação ao direito 

adquirido. Cognoscibilidade em sede de recurso especial. Intervenção do Banco 

Central em instituição fi nanceira associada ao FGC. Direito à garantia. Valor do 

teto. Observância à data do fato jurídico, em razão do qual exsurge o direito. 

Retroefi cácia da resolução nova do CMN aumentando a garantia. Inviabilidade.

1. Consoante reiterados precedentes da Corte Especial e do Supremo Tribunal 

Federal, os conceitos de direito adquirido, de ato jurídico perfeito e de coisa 

julgada não são fixados pela Constituição Federal, mas sim pela legislação 

infraconstitucional. Assim, o controle constitucional se restringe à garantia dos 

referidos direitos, enquanto o controle do conteúdo material deles é de natureza 

infraconstitucional. (EREsp 1.182.987/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte 

Especial, julgado em 1/6/2016, DJe 19/09/2016).

2. O art. 192, VI, da CF prevê a criação de fundo ou seguro, com o objetivo 

de promover a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos 

até determinado valor, vedada a participação de recursos da União. Dessarte, 

em observância ao mandamento constitucional, o art. 1º, § 1º, da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional n. 2.197/1995 autorizou a constituição de entidade 

privada, sem fi ns lucrativos, destinada a administrar mecanismo de proteção 

a titulares de créditos contra instituições financeiras, estabelecendo que as 
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instituições fi nanceiras, à exceção das cooperativas, que recebem depósito à vista, 

a prazo e em contas de poupança, dela participarão como contribuintes.

3. Conforme se extrai das Resoluções do Conselho Monetário Nacional que 

disciplinam a criação, estatuto e regulamento do FGC, no Brasil, houve a opção de 

personifi car o Fundo Garantidor de Créditos, adotando-se o regime de: a) proteção 

explícita; b) adesão compulsória das instituições fi nanceiras; c) contribuição fi xa para 

o fundo de recursos; d) limite de cobertura; e) fundeamento ‘ex ante’.

4. A obrigação do Fundo Garantidor de Créditos é de garantia, assim entendida 

como reforço de responsabilidade pessoal (garantia pessoal), institucional, 

autônoma e independente, consistente no compromisso público de pagar a 

terceiro depositante ou investidor determinada quantia até certo limite, à qual 

teria direito à restituição ou resgate junto à instituição fi nanceira - que sofreu 

decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial, ou reconhecimento, 

pelo Banco Central, do Estado de insolvência.

5. É incontroverso que, por ocasião da intervenção do Banco Central na 

instituição fi nanceira em que os recorridos mantinham ativos, ocorrida em 19 

outubro de 2012, o limite da garantia era conforme o percebido pelos autores, 

e que, apenas em 24 de maio de 2013, a Resolução n. 4.222/2013 do Conselho 

Monetário Nacional autorizou a elevação do teto da garantia aos clientes das 

instituições fi nanceiras associadas para o montante vindicado na exordial (R$ 

250.000,00).

6. Com efeito, não é razoável interpretar que o direito à garantia exsurge 

por fato/desdobramento posterior à indisponibilidade dos depósitos ou dos 

investimentos, visto que a formação do fundo para custeio da garantia é prévio, 

e o fato jurídico - acontecimento previsto na norma jurídica infralegal -, em razão 

do qual exsurgiu o direito dos autores, verifi cou-se com a intervenção do Banco 

Central.

7. Recurso especial provido. (REsp 1.639.092/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 03/10/2017, sem grifos no 

original)

Ressalve-se, contudo, que, apesar de a Constituição Federal ter conferido 

(implicitamente) status de lei complementar à Lei 4.595/1964 (cf. art. 192 da 

CF/88), as normas produzidas pela autoridade regulatória bancária possuem 

status meramente infralegal, estando, portanto, subordinadas à lei ordinária, pelo 

critério da hierarquia.

Sobre esse ponto, merecem referência os abalizados entendimentos 

doutrinários de BRUNO MIRAGEM e de ANTÔNIO CARLOS EFING, 

abaixo transcritos, respectivamente:
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No âmbito da regulação bancária, compete ao CMN e ao BACEN, dada sua 

vinculação à legalidade administrativa, também a promoção da defesa do 

consumidor. Nesse sentido, as normas regulatórias e a atividade de supervisão e 

fi scalização bancária devem observar o disposto nas normas legais de proteção 

do consumidor. É exigência de legalidade. Nesse sentido, não há vedação a que 

por normas regulatórias se estabeleçam novos direitos ou mesmo deveres a 

serem observados tanto por consumidores, quanto por instituições fi nanceiras. 

Essas normas, contudo, devem guardar o limite já indicado da atividade regulatória 

em relação às leis em geral, de não contradição com as normas legais, em especial, 

neste particular, com a Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor. (Direito 

bancário. [livro eletrônico]. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, cap. IV, item 

2.5.3, sem grifos no original)

A respeito deste descompasso, não há dúvidas de que as Resoluções do Bacen, 

embora válidas, não excluem ou limitam a proteção concedida ao consumidor 

bancário pelo Código de Defesa do Consumidor. Qualquer tarifa cuja cobrança 

não for prévia e adequadamente informada ao consumidor, que o coloque em 

desvantagem exagerada, ou que for incompatível com a boa-fé e a equidade (art. 

51 do CDC) - ainda que arrolada em resolução do Bacen como lícita - é abusiva por 

força de norma de ordem pública e interesse social (art. 1º do CDC). Desta forma, 

sopesadas as resoluções do Bacen a respeito das tarifas cobradas do consumidor 

bancário e as normas do Código de Defesa do Consumidor, evidentemente que 

deverão prevalecer as decorrentes da Lei 8.078/1990. (Contratos e procedimentos 

bancários à luz do código de defesa do consumidor. [livro eletrônico]. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. - Biblioteca de direito do consumidor. v. 12, 

item 7.3.2.2, sem grifos no original)

No âmbito jurisprudencial, a subordinação da regulação bancária às 

normas do Código de Defesa do Consumidor é entendimento já consolidado 

pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.591/DF, em acórdão 

assim sintetizado em sua ementa:

Art. 3º, § 2º, do CDC. Código de Defesa do Consumidor. Art. 5º, XXXII, da CB/88. 

Art. 170, V, da CB/88. Instituições fi nanceiras. Sujeição delas ao Código de Defesa 

do Consumidor. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

1. As instituições fi nanceiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das 

normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. “Consumidor”, para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda 

pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário fi nal, atividade bancária, 

fi nanceira e de crédito.

3. Ação direta julgada improcedente.

(ADI 2.591 ED, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 

14/12/2006, DJ 13/04/2007)
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À luz desses julgados, especialmente o do Supremo Tribunal Federal, 

resta evidente que esta Corte Superior não pode abrir mão de exercer controle 

jurisdicional sobre as normas da regulação da bancária, quando confrontadas 

com a lei federal.

Por conseguinte, rejeita-se, de plano, o argumento de que as tarifas/

cláusulas contratuais seriam válidas pelo simples fato de estarem amparadas em 

norma da regulação bancária, devendo-se submeter a própria regulação bancária 

ao controle jurisdicional.

Por outro lado, esse controle jurisdicional deve encontrar limites na 

discricionariedade administrativa em geral, e, em especial, na discricionariedade 

técnica peculiar de cada autoridade regulatória.

Sobre esse ponto, mencione-se o entendimento de RICARDO HENRY 

MARQUES DIP:

Em outros termos, o mérito de um ato regulatório ditado por agência 

independente não se imuniza do exame jurisdicional quando gravite em órbita 

vinculada à legalidade, ou ainda quando, em matéria embora discricionária, 

devam considerar-se os motivos e fi ns do ato. Mas a reserva de discricionariedade 

administrativa impede a discricionariedade substituinte com que o Judiciário 

passe, ele próprio, à tarefa de administrar – o que já se designou “modelo 

tecnocrático da função judicial” –, porque isso poria em xeque a diferença entre a 

função judicial e a função administrativa.

Por mais que o exercício de poderes administrativos deva limitar-se diante 

de exigências de legalidade, por motivos determinantes e pelo fi m com que 

se praticam ou se omitem, de modo que esse exercício não fi que à margem de 

alguma forma de possível controle judicial, o alargamento da aferição judiciária 

à esfera própria da discricionariedade administrativa ou política, apenas pode aí 

exercitar-se: (i) diante do suposto inicial de alguma remissão a maltrato de direitos 

fundamentais; (ii) ou, mais além, em face de razões invalidantes da omissão ou 

atuação administrativa, porque então nelas se apontariam defeitos de motivação 

ou de fi nalidade.

Fora desses lindes, não caberia cogitar do controle judiciário da competência 

discricionária de regulação, porque então esse controle judicial seria apenas 

um substitutivo tão discricionário quanto o poder substituído. (in: Agências 

reguladoras no Direito Brasileiro [livro eletrônico]: teoria e prática. coord. 

Vladmir Passos Freitas, Fernando Quadros da Silva. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014)

Especialmente sobre o aspecto técnico da regulação do mercado fi nanceiro, 

merece referência o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Ricardo Villas 

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

370



Boas Cueva no julgamento do REsp 1.270.174/RS, ao qual peço licença para 

transcrever, litteris:

O mercado de serviços financeiros é, no mundo inteiro, fortemente 

regulado. O Brasil não é exceção. Tal nível de regulação fi nanceira é justifi cado 

pelas particularidades do segmento, sobretudo o fato de que ele se funda na 

confi ança, de que dele dependem os demais setores da economia e de que sua 

instabilidade tem repercussões macroeconônomicas de grande magnitude. 

Por isso mesmo, o princípio da autonomia da vontade sofre restrição bastante 

signifi cativa, não sendo correto afi rmar que, em matéria bancária, vale o que as 

partes quiserem livremente contratar. Os contratantes devem, necessariamente, 

observar as normas regulamentares como balizas para suas transações. Assim é 

que disposições regulamentares incidem sobre a maior parte das contratações 

fi nanceiras. (cf. REsp 1.270.174/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda 

Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 05/11/2012)

Naquele julgamento, esta Corte Superior concluiu pela validade das tarifas 

de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), conforme o período 

em que tais tarifas estiveram autorizadas ou vedadas pela regulação bancária.

Confi ra-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma da tese, fi rmada 

pelo rito dos recursos especiais repetitivos:

Civil e Processual Civil. Recurso especial. Contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária. Divergência. Capitalização de juros. Juros 

compostos. Medida Provisória 2.170-36/2001. Recursos repetitivos. CPC, art. 

543-C. Tarifas administrativas para abertura de crédito (TAC), e emissão de carnê 

(TEC). Expressa previsão contratual. Cobrança. Legitimidade. Precedentes. Mútuo 

acessório para pagamento parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF). Possibilidade.

1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é sufi ciente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição 

como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre 

taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do 

Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à 

cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não 

intervencionista, vale dizer, “a regulamentação facultava às instituições fi nanceiras 
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a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles 

que a norma defi nia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a 

assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.”

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas fi cou limitada às 

hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco 

Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos 

que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos 

posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em 

contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e 

circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos 

jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários 

ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista 

ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente 

Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre 

Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio fi nanciamento acessório ao 

mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fi m da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida 

a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), 

ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas fi cou limitada 

às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação 

da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou 

outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de 

Cadastro expressamente tipifi cada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o 

consumidor e a instituição fi nanceira.
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- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre 

Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de fi nanciamento acessório ao 

mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado 

em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618)

Essa mesma postura deve ser adotada no presente julgamento, de respeitar 

a ampla discricionariedade conferida pela lei à autoridade regulatória, sem, 

contudo, chegar ao extremo de negar aplicação ao Código de Defesa do 

Consumidor.

Esclareça-se que o resultado deste julgamento infl uenciará no deslinde 

das ações civis públicas que se encontram pendentes sobre o tema, como bem 

alertou o Instituto de Defesa Coletiva, em sua manifestação como amicus curiae 

(fl s. 489/521).

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se ao enfrentamento da 

controvérsia que foi objeto da afetação, iniciando pelas despesas com serviços 

de terceiros.

1. Despesas com serviços de terceiros:

Nos contratos celebrados entre instituição fi nanceira e seus clientes há 

serviços que são prestados pela própria instituição fi nanceira, e outros que são 

prestados por terceiros, a depender do tipo de contrato.

Os serviços prestados pelas instituições fi nanceiras estão sujeitos ao poder 

regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por meio 

das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada 

pela Resolução-CMN 3.919/2010.

As tarifas são especifi cadas conforme o tipo de serviço prestado pela 

instituição fi nanceira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços essenciais 

não podem ser objeto de tarifa).

Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados 

pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições 

fi nanceiras, a título de ressarcimento de despesa, como bem enfatizou o BCB no 

item 36 de sua manifestação escrita (fl . 263).
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O ressarcimento de despesa com serviços de terceiros era autorizado 

expressamente pela Resolução-CMN 3.518/2007, conforme se verifi ca no art. 

1º, § 1º, inciso III, abaixo transcrito:

Art. 1º. A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das 

instituições fi nanceiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil deve estar prevista no contrato fi rmado entre a instituição e o 

cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo 

cliente ou pelo usuário.

§ 1º. Para efeito desta resolução:

I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico 

com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou 

de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação fi nanceira;

II - os serviços prestados a pessoas físicas são classifi cados como essenciais, 

prioritários, especiais e diferenciados;

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes 

de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que 

devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil.

(sem grifos no original)

Apesar dessa norma autorizativa, o BCB entendia que não poderia haver 

cobrança pelo serviço de correspondente bancário, pois este atua como preposto 

da instituição fi nanceira, não propriamente como um terceiro.

A remuneração do correspondente bancário, portanto, já estaria inserida 

nos custos operacionais da instituição fi nanceira.

Essas conclusões foram consignadas na manifestação do BCB, no Parecer 

DENOR-2009/00234, de março de 2009, do qual merece transcrição o seguinte 

trecho:

[...] os serviços passíveis de ressarcimento, de acordo com o § 1º do art. 1º 

da Resolução 3.518, de 2007, devem ser prestados por terceiros aos clientes, 

tendo como benefi ciário o próprio cliente, não devendo corresponder apenas 

ao ressarcimento de despesas operacionais das respectivas instituições, e sendo 

obrigatória, ainda, a existência de cláusula contratual a respeito. Dessa forma, 

explicitamos ser vedada a cobrança pela instituição fi nanceira do cliente pessoa 

física de tarifa ou valor a título de ressarcimento de despesas pelo lojista, por 

vendedores ou revendedores de veículos pela intermediação da operação, uma 

vez que tais agentes atuam como correspondentes no País, razão pela qual não 

há prestação de serviço ao cliente, mas sim à instituição fi nanceira contratante da 

operação de crédito, ou seja, não há a fi gura de um ‘terceiro’ na operação’. (fl . 181)
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Apesar desse entendimento induvidoso do BCB, o mercado fornecedor 

de serviços bancários acabou adotando o entendimento contrário, tendo-

se difundido, assim, a prática de cobrar do consumidor a comissão do 

correspondente bancário, como se fosse serviço autônomo, não um preposto do 

banco.

Para coibir essa prática, o CMN estatuiu uma vedação expressa à cobrança 

de tarifa, comissão, ressarcimento ou qualquer outra forma de remuneração pelo 

fornecimento de produtos ou serviços por meio de correspondente bancário.

Essa vedação foi expressa com rigor no art. 17 da Resolução-CMN 

3.954/2011, (publicada em 25/02/2011), abaixo transcrito, litteris:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos 

pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo 

fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, 

ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, 

de acordo com a Resolução n. 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a 

Resolução n. 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Esse normativo também revogou o art. 1º, inciso III, § 1º, da já aludida 

Resolução-CMN 3.919/2010.

Passou-se, então, de uma norma permissiva, na Res.-CMN 3.919/2010, 

para uma norma proibitiva, na Res.-CMN 3.954/2011.

Essa norma proibitiva, contudo, tinha como alvo o serviços prestados pelos 

correspondentes bancários na condição de prepostos da instituição fi nanceira, 

não os serviços prestados por terceiros, propriamente ditos, uma vez que esses 

serviços escapam à regulação do sistema fi nanceiro, como já afi rmado neste voto.

Não é por outra razão que a Resolução-CMN 3.517/2007, que dispôs 

sobre o Custo Efetivo Total - CET, não sofreu modifi cação quanto à referência 

aos serviços prestados por terceiros, conforme se verifi ca no art. 1º, § 2º, abaixo 

transcrito:

Art. 1º. As instituições fi nanceiras e as sociedades de arrendamento mercantil, 

previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil 

fi nanceiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno 

porte de que trata a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual 

anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução. 

(Redação dada pela Resolução n. 3.909, de 30/9/2010)
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§ 1º O custo total da operação mencionado no caput será denominado Custo 

Efetivo Total (CET).

§ 2º O CET deve ser calculado considerando os fl uxos referentes às liberações 

e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, 

tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que 

relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, 

inclusive quando essas despesas forem objeto de fi nanciamento.

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

Ante esse cenário normativo, e a realidade fática trazida pelos recursos 

afetados, cumpre desdobrar a primeira tese em duas, para apreciar a controvérsia 

sob dois ângulos distintos, a saber:

(a) validade da cobrança genérica de ressarcimento de serviços prestados 

por terceiro; e

(b) validade de cobrança de comissão do correspondente bancário, a titulo 

de serviços de terceiro.

A primeira forma de cobrança, por se tratar de uma cobrança genérica, 

afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifi ca o 

serviço especifi camente prestado pelo terceiro.

É bem de ver que a regulação bancária utilizou-se da expressão genérica 

“serviços de terceiros” tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar 

todos os serviços de terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos 

bancários.

Não era - nem poderia ser - objetivo da regulação bancária dispensar as 

instituições fi nanceiras da obrigação de especifi car o serviço que estaria sendo 

efetivamente prestado por meio da atividade de terceiros.

Deveras, a especifi cação do serviço contratado é direito previsto no art. 6º, 

inciso III, do CDC, como também o direito à informação adequada sobre os 

acréscimos do fi nanciamento, conforme se verifi ca nos enunciados normativos 

abaixo transcritos:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

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

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especifi cação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
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.................................................................

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de 

crédito ou concessão de fi nanciamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 

entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem fi nanciamento.

(sem grifos no original)

Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a cobrança 

genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na 

regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor.

A partir dessa constatação, propõe-se a primeira tese a ser fixada no 

presente repetitivo: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento 

de serviços prestados por terceiros, sem especifi cação do serviço a ser efetivamente 

prestado”.

2. Comissão do correspondente bancário:

A segunda tese a ser fi xada diz respeito à hipótese em que o contrato 

especifi ca que a cobrança se refere à comissão do correspondente bancário.

Essa controvérsia tem especial relevância para os contratos celebrados 

antes de 25/02/2011, uma vez que, após essa data, a cobrança passou a ser 

expressamente vedada pela Resolução-CMN 3.954/2011, como já afi rmado.

Apesar da vedação expressa somente ter surgido em 2011, o entendimento 

do BCB sempre foi no sentido de que essa despesa se insere nos custos 

operacionais da instituição fi nanceira, sendo descabido cobrar do consumidor o 

ressarcimento dessa despesa.

No âmbito do direito administrativo sancionador, contudo, o BCB 

reconheceu que a regulação bancária anterior a 2011 apresentava certa 

“ambiguidade”, ou “zona cinzenta”, quanto a esse tipo de cobrança, fato que 

justifi cou a não aplicação de sanções administrativas às instituições fi nanceiras.

Sobre o reconhecimento dessa ambiguidade, confi ra-se o seguinte trecho 

do parecer do BCB:
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[...] houve a alteração apenas no texto de uma regra a fi m de que a norma por 

ele veiculada, tal qual tradicionalmente entendida pelo Banco Central, pudesse 

ser compreendida e atendida sem ambiguidades pelos agentes econômicos 

e demais destinatários. Em rigor, a norma mesma permaneceu inalterada, 

ocorrendo uma alteração apenas na forma com a qual era redigida a regra que 

a exprimia. Alterou-se uma regra para reforçar uma norma. Explicitou-se, enfi m, 

por meio do texto de uma regra, uma proibição que anteriormente encontrava-se 

apenas implícita na regulação fi nanceira. (fl . 281, sem grifos no original)

Esse entendimento firmado no âmbito do direito administrativo 

sancionador não vincula o entendimento a ser fi rmado no âmbito do direito 

privado, em razão do princípio da independência das instâncias.

Desse modo, não estaria excluída a possibilidade de se interpretar a referida 

ambiguidade normativa em favor do consumidor (favor debilis), pois, no âmbito 

das relações de consumo, a hermenêutica é guiada por um vertor interpretativo 

favorável à parte presumivelmente vulnerável.

Sobre esse vetor interpretativo, merece referência a seguinte passagem da 

obra de BRUNO MIRAGEM:

A vulnerabilidade do consumidor constitui presunção legal absoluta, que 

informa se as normas do direito do consumidor devem ser aplicadas e como 

devem ser aplicadas. Há na sociedade atual o desequilíbrio entre dois agentes 

econômicos, consumidor e fornecedor, nas relações jurídicas que estabelecem 

entre si. O reconhecimento desta situação pelo direito é que fundamenta a 

existência de regras especiais, uma lei ratione personae de proteção do sujeito 

mais fraco da relação de consumo. (Curso de direito do consumidor. [livro 

eletrônico]. 5ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, cap. 4, item 4.1)

Sob a ótica desse vetor interpretativo, vislumbro que seria difícil justifi car 

a validade da cobrança, pela instituição fi nanceira, de reembolso pelas despesas 

com o correspondente bancário, uma vez que tal cobrança não encontrava 

amparo em lei ou em norma regulamentar expressa (a norma então existente era 

ambígua).

Observe-se que a hipótese da presente afetação difere-se daquela referente 

à intermediação nas transações imobiliárias, em que esta Corte firmou 

entendimento pela validade da transferência da obrigação ao consumidor (Tema 

938/STJ), pois a intermediação imobiliária é prestada por um profi ssional 

autônomo, regulado por lei específi ca, ao passo que a “intermediação” realizada 

pelo correspondente bancário se dá numa relação de preposição, de modo que 
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a comissão do correspondente deve se entendida como custo operacional, já 

embutido no preço do fi nanciamento.

Não obstante essa possibilidade de se declarar a abusividade da cobrança 

de ressarcimento da comissão do correspondente bancário, adoto no presente 

voto as mesmas razões de decidir que conduziram esta Corte Superior a julgar 

válida a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), no período em que não estava 

vedada, bem como a Tarifa de Cadastro (Tema 618/STJ).

Essas tarifas, ao fi m e ao cabo, também representam custos operacionais 

da instituição fi nanceira que são transferidos ao consumidor, como é o caso da 

comissão do correspondente bancário.

Na esteira desse entendimento, com ressalva do meu posicionamento 

pessoal (já externado no julgamento do Tema 618/STJ), proponho a 

consolidação de uma segunda tese, nos seguintes termos: “Abusividade da 

cláusula que prevê o ressarcimento, pelo consumidor, da comissão do correspondente 

bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor 

da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a 

essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.

Fixadas as teses referentes aos serviços prestados por terceiros, passa-se a 

analisar a controvérsia específi ca da despesa de registro do contrato e a da tarifa 

de avaliação do bem.

3. Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:

Essas cobranças, em tese, não confl itam com regulação bancária, conforme 

manifestou o BCB em seu parecer.

Confi ra-se, a propósito, os seguintes excertos do referido parecer:

54. De se ver, portanto, que a cobrança para o registro no órgão de trânsito do 

contrato de fi nanciamento de veículo tem como suportes normativos disposições 

alheias à regulação bancária em sentido estrito. Trata-se de cobrança embasada 

no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2º da Resolução-CONTRAN n. 320, de 2009, 

que não se encontra regulada pelas normas baixadas pelo CMN ou pelo Banco 

Central, o que, naturalmente, não lhe prejudica, por si só, a validade. Em outras 

palavras: não se trata, em rigor, de tarifa bancária, regulada pela Resolução-CMN 

n. 3.518, de 2007, e demais normas bancárias conexas, nem se refere a um serviço 

fi nanceiro classifi cável como essencial, prioritário, especial ou diferenciado.

55. Desse modo, independentemente de as normas de trânsito estipularem a 

instituição fi nanceira ou seu cliente como sujeito passivo da obrigação de pagar 
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pelo registro de veículo, a possibilidade de as partes convencionarem, por ato 

negocial, que uma ou outra arcará com os custos, em tais ou quais condições, é 

matéria que deve ser investigada tendo em conta as normas sobre a liberdade de 

negociar e sobre defesa do consumidor.

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

57. À luz da regulação bancária vigente à época da contratação, trata-se 

efetivamente de tarifa relacionada a um “serviço diferenciado”, cuja cobrança, 

desde que explicitada ao cliente ou usuário, é lícita, nos termos do art. 5º, V, da 

Resolução-CMN n. 3.518, de 2007, verbis:

Art. 5º Admite-se a cobrança de remuneração pela prestação de serviços 

diferenciados a pessoas físicas, desde que explicitadas ao cliente ou usuário 

as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles 

relativos a:

[...]

V - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

58. Não se trata, como considerou o juízo de 1º grau, de cobrança embasada 

no inciso III do § 1º do art. 1º da Resolução-CMN n. 3.518, de 2007, mas, nem por 

isso, é proibida. Seu amparo normativo é outro: o disposto no inciso V do art. 5º da 

Resolução-CMN n. 3.518, de 2007. (fl s. 187 s.)

Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas 

ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados.

A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente 

prestado.

Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que 

tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço.

No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições fi nanceiras 

não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que 

comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.

Observe-se que, como o contrato de fi nanciamento é destinado à aquisição 

do próprio bem objeto da garantia, a instituição fi nanceira já dispõe de uma 

avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no 

contrato e na nota fi scal).

Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra 

e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição 

fi nanceira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
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Outra cobrança realizada a título de “avaliação do bem” é a cobrança por 

“acesso a cotações”, presente no caso dos autos.

Esse serviço de “acesso a cotações” não conta com previsão na regulação 

bancária, devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da instituição 

fi nanceira, já embutido no preço do contrato bancário.

Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de tarifa 

pela avaliação daquele bem específi co, “recebido em garantia”, não havendo 

previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.

Confi ra-se, a propósito, o enunciado normativo do art. 5º, inciso VI, da 

Res.-CNM 3.919/2010, abaixo transcrito:

Art. 5º. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados 

a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições 

de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

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

VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

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

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a 

cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, 

pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito 

de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor 

paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será 

necessariamente prestado.

Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor, abaixo transcrito:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor 

por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia 

ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o 

consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações 

justifi cáveis;

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

Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer 

uma outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa 

cobrança.
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Essa limitação é de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor 

das tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução “artifi cial” das 

taxas de juros.

Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa 

de juros nominal (não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado 

fornecedor é de se reduzir as taxa de juros nominais, e compensar essa redução 

mediante a elevação excessiva do valor das tarifas.

Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da trânsparência contratual 

nas relações de consumo, como já tive oportunidade de me manifestar no voto-

vista que proferi no julgamento do já aludido Tema 618/STJ.

Peço licença para transcrever trechos do referido voto-vista, na parte que 

interessa ao presente julgamento:

Vigora, no direito privado, o princípio da autonomia privada sobre o qual já 

tive a oportunidade de discorrer em sede doutrinária (Responsabilidade Civil no 

Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 33):

A autonomia privada, embora modernamente tenha cedido espaço 

para outros princípios (como o da boa-fé), apresenta-se, ainda, como a 

pedra angular do sistema de direito privado. Esse princípio sintetiza o 

poder reconhecido pela ordem jurídica aos particulares para dispor acerca 

dos seus interesses, notadamente os econômicos (autonomia negocial), 

realizando livremente negócios jurídicos e determinando os respectivos 

efeitos.

O princípio da autonomia privada, porém, tem sua aplicação bastante limitada 

em contratos de consumo, em razão da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado massifi cado, presumida pelo art. 4º do CDC, que autoriza a existência 

de normas de proteção destinadas a garantir o equilíbrio entre as partes 

contratantes.

Ademais, a autonomia privada mostra-se ainda mais limitada em contratos 

de adesão, como o presente, em que, por não ter o aderente a possibilidade de 

negociar as cláusulas contratuais, não pode ser obrigado se não lhe tiver sido 

dada oportunidade de tomar prévio conhecimento do conteúdo do contrato ou 

se as cláusulas foram redigidas de modo a difi cultar sua compreensão, nos termos 

do art. 46 do CDC.

Estabelecidas essas premissas, entendo que as taxas em questão não podem 

ser cobradas, por violar o princípio da boa-fé e por afrontar os deveres anexos de 

transparência e de informação, de observância cogente nas relações de consumo.
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......................................................

De fato, a essas taxas administrativas não é dado o devido destaque pelas 

instituições financeiras, que, em regra, não informam seu custo nas próprias 

mídias utilizadas para divulgação de seus produtos.

No mais das vezes, apenas há a previsão das tarifas no próprio instrumento do 

contrato, ao qual o consumidor adere sem saber o motivo da cobrança e sem ter 

sido previamente informado acerca do valor que é acrescido automaticamente ao 

seu débito.

Ademais, a experiência comum autoriza dizer que, ao buscar crédito 

no mercado de consumo, o consumidor utiliza sempre, como parâmetro de 

comparação para escolha da instituição fi nanceira com quem contratar, a taxa de 

juros remuneratórios praticada, e não as taxas administrativas.

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

Assim, a meu ver, a fragmentação desnecessária do preço a ser pago pelo 

consumidor, longe de contribuir para a transparência da relação contratual, acaba 

por lhe difi cultar o acesso às informações de que necessita.

Ora, se a tarifa [...] não enseja benefício direto ao consumidor, não há outra 

razão para sua cobrança em separado que não a de mascarar uma taxa de juros 

mais elevada.

Note-se que as taxas administrativas em questão são cobradas 

indiscriminadamente em todas as operações de fi nanciamento, não podendo o 

consumidor optar por contratá-las ou não, até mesmo porque, como já afi rmado, 

elas não ensejam a prestação de serviço acessório do qual se poderia utilizar.

Acerca do princípio da boa-fé, reporto-me à clássica lição de Cláudia Lima 

Marques (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 

relações contratuais. 5ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005, p. 216):

Como ensinam os doutrinadores europeus, fides significa o hábito 

de firmeza e de coerência de quem sabe honrar os compromissos 

assumidos; signifi ca, mais além do compromisso expresso, a “fi delidade” 

e coerência no cumprimento da expectativa alheia independentemente 

da palavra que haja sido dada, ou do acordo que tenha sido concluído, 

representando, sob este aspecto, a atitude de lealdade, de fidelidade, 

de cuidado que se costuma observar e que é legitimamente esperada 

nas relações entre homens honrados, no respeitoso cumprimento das 

expectativas reciprocamente confiadas. É o compromisso expresso ou 

implícito de “fi delidade” e “cooperação” nas relações contratuais, é uma 

visão mais ampla, menos textual do vínculo, é a concepção leal do vínculo, 

das expectativas que desperta (confi ança).

Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (253): 295-420, janeiro/março 2019 383



Boa-fé objetiva signifi ca, portanto, uma atuação “refl etida”, uma atuação 

refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, 

respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus 

direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar 

lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fi m das 

obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes.

As cláusulas que prevêem as taxas em questão, portanto, se mostram 

flagrantemente abusivas, por descumprimento dos deveres anexos de 

transparência e de informação.

Por oportuno, cito trecho da obra de Bruno Miragem (Curso de Direito do 

Consumidor. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010, p. 226-243):

O instrumento técnico de maior importância em matéria de proteção 

contratual do consumidor consagrado pelo CDC é a possibilidade de 

controle do conteúdo do contrato e o regime de nulidade das cláusulas 

contratuais consideradas abusivas.

A noção de cláusulas abusivas é ampla. Seus elementos principais, 

contudo, verifi cam-se na defi nição simples e rica de Jean Calais-Auloy ao 

afi rmar que “é abusiva a cláusula que, pré-redigida pela parte mais forte, 

cria um desequilíbrio signifi cativo em detrimento da parte mais fraca”. O 

significado do que se deva entender por desequilíbrio significativo, no 

direito europeu, segundo o grande jurista francês foi estabelecido pela 

Diretiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos 

contratos celebrados com consumidores.

(...)

Em qualquer caso, não é demais referir que a identifi cação das cláusulas 

abusivas, a partir dos critérios e parâmetros estabelecidos no CDC, se dará 

– para além da relação exemplifi cativa prevista no artigo 51 – pelo exame 

judicial in concreto dos contratos de consumo, buscando verifi car hipóteses 

de estipulação de vantagens exageradas em favor do fornecedor.

Naquela ocasião, concluí pela nulidade de pleno direito das tarifas de 

abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), tendo fi cado vencido 

quanto a esse ponto.

Porém, ficou ressalvado naquela tese a possibilidade de “exame de 

abusividade em cada caso concreto”.

É essa mesma ressalva que se propõe no presente julgamento.
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Veja-se, por exemplo, o caso do REsp 1.578.490/SP, um dos representativos 

do tema ora afetado, em que o consumidor foi cobrado em R$ 588,00 (num 

fi nanciamento de R$ 8.000,00), pela avaliação de um automóvel adquirido por 

R$ 9.249,00.

Esse valor cobrado pela avaliação (por vezes sequer comprovada) mostra-

se aparentemente abusivo, podendo ser indicativo daquela malsinada prática de 

se compensar a redução da taxa nominal de juros com a elevação excessiva do 

valor das tarifas/despesas.

Para evitar esse uso desvirtuado das tarifas e despesas nos contratos 

bancários, impõe-se deixar explicitado na tese que não se exclui o controle da 

onerosidade excessiva do valor dessas tarifas/despesas, com base no art. 51, 

inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

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

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 

ou a eqüidade;

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

Reitera-se, desse modo, a ressalva também consignada expressamente na 

tese fi xada no Tema 618/STJ, referente às tarifas de abertura de crédito (TAC) e 

emissão de carnê (TEC).

Por fi m, no que tange à tarifa de registro do contrato, valem as mesmas 

considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do 

controle da onerosidade excessiva.

Com base nesses fundamentos, propõe-se a consolidação das últimas teses, 

nos seguintes termos:

- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula 

que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
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Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são 

as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; 

(b) registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo 

usado: R$ 195,00.

A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão 

do correspondente bancário.

Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal 

estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela 

onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o valor 

da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do fi nanciamento 

(8,6%, precisamente).

Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um 

serviço efetivamente prestado, pois documento de fl . 24, juntado pela próprio 

consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a 

constar no documento do veículo.

Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é 

de se manter a validade dessa cobrança.

Por fi m, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo 

de avaliação (fl . 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo 

cabível, portanto, a cobrança.

Destarte, o recurso especial merece ser parcialmente provido.

Ante o exposto, voto no sentido de propor a consolidação das seguintes teses para 

os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços 

prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente 

prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da 

comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 

25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida 

a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da 

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, 

ressalvadas a:

3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
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3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso 

concreto.

No caso concreto, dou parcial provimento ao recurso especial para declarar 

a abusividade, por onerosidade excessiva, da cláusula de serviço prestado pela 

revenda, condenando-se a instituição fi nanceira à repetição do indébito na 

forma simples, com correção monetária desde do desembolso e juros de mora à 

taxa legal, desde a citação.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes a 

arcar com metade das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em face do consumidor, 

tendo em vista o benefício da gratuidade da Justiça.

É o voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Revela-se útil tecer algumas considerações 

quanto a cobrança da tarifa de avaliação do bem em razão do debate jurídico 

que o caso encerra.

Extrai-se do art. 5º, V, da Resolução CMN n. 3.518 de 2007 a possibilidade 

de cobrança de tarifa relativa à prestação de um “serviço diferenciado” a pessoas 

físicas:

Art. 5º Admite-se a cobrança de remuneração pela prestação de serviços 

diferenciados a pessoas físicas, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as 

condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

A subordinação da regulação bancária às normas do Código de Defesa do 

Consumidor é entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI 2.591/DF. Veja-se:

Art. 3º, § 2º, do CDC. Código de Defesa do Consumidor. Art. 5º, XXXII, da CB/88. 

Art. 170, V, da CB/88. Instituições fi nanceiras. Sujeição delas ao Código de Defesa 

do Consumidor. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

1. As instituições fi nanceiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das 

normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
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2. “Consumidor”, para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda 

pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário fi nal, atividade bancária, 

fi nanceira e de crédito.

3. Ação direta julgada improcedente.

(ADI 2.591 ED, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 14/12/2006, DJ 

13/4/2007)

Em que pese a obediência à regulação bancária, é necessário exercer 

controle jurisdicional quando suas disposições forem confrontadas com a lei 

federal.

No âmbito do Direito do Consumidor as cláusulas contratuais amparadas 

em normas da regulação bancária submetem-se ao controle jurisdicional visando 

coibir práticas abusivas, em especial a onerosidade excessiva e, no caso específi co 

dos serviços prestados, como é o caso da tarifa de avaliação do bem, deve ser 

comprovada nos autos a efetiva prestação do serviço.

Não é possível admitir que a mera previsão pela regulação bancária da 

possibilidade de existência de uma tarifa resulte na sua cobrança indiscriminada 

por todas as empresas que atuam no ramo, onerando o preço fi nal praticado ao 

consumidor e constituindo-se em prática abusiva ao cobrar por um serviço que 

nem sequer foi prestado.

Por conseguinte, divirjo do Relator por entender que no caso concreto sob 

análise não fi cou comprovada a efetiva avaliação do veículo, conforme ressalvado 

pelo Relator do acórdão do Tribunal de origem:

VII. No que tange à cobrança administrativa de “tarifa de serviços de terceiros”, o 

apelo comporta acolhida, conforme entendimento sedimentado por esta C. 13ª 

Câmara de Direito Privado.

Ressalve-se, apenas, o entendimento deste Relator que sempre reconheceu 

sua abusividade, nada obstante tal encargo fosse previsto, de modo geral, nas 

Resoluções do Conselho Monetário Nacional até sua revogação pela Resolução n. 

3.954/2011, que entrou em vigor em 24/02/2011.

Basicamente porque a cobrança de tarifa de serviço de terceiros nada mais é 

do que o repasse ao consumidor de serviços administrativos inerentes à própria 

atividade da fi nanceira, de modo a competir a ela suportar os custos decorrentes, sob 

pena de confi gurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, incisos IV e XII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Isso, aliás, ganha contornos mais consistentes quando a 

instituição fi nanceira não demonstra, por nenhum meio, a execução efetiva do 

serviço afi rmado, o que poderia ser feito, sem difi culdades, por recibo ou por 

nota fi scal de prestação de serviços.
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Contudo, como já adiantado, esta C. 13ª Câmara de Direito Privado possui 

entendimento consolidado em sentido diametralmente oposto, segundo o 

qual, como o encargo não é retido pela instituição fi nanceira, mas repassado ao 

responsável pela venda do veículo, não constitui uma cobrança indevida. Cuida-

se, na verdade, de remuneração pelos serviços prestados, cujos valores estavam 

expressamente previstos no contrato. Nesse sentido:

Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de cadastro, 

registro de contrato e serviços de terceiros. Legalidade. Previsão contratual. 

Ausência de abuso. Agravo regimental provido. Provida a apelação. Ação julgada 

improcedente.

Assim, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, a uniformização da 

Câmara mostra-se necessária, devendo, pois, ser permitida a cobrança da tarifa de 

serviços de terceiros (e-STJ, fl s. 169/170 – sem destaques no original).

O documento elaborado pela instituição fi nanceira para comprovar a 

prestação do serviço de avaliação do bem consiste em um formulário padrão, 

visando mais a justifi cação da cobrança da tarifa do que a efetiva prestação de 

um serviço de avaliação de um veículo automotor (e-STJ, fl . 110).

Aliás, a cobrança da tarifa nada mais é do que o repasse ao consumidor de 

serviços administrativos inerentes a própria atividade da fi nanceira, uma vez que 

o documento objetiva resguardar os interesses da instituição fi nanceira com a 

declaração de que o consumidor assegura o perfeito estado de conservação do bem, 

habilitando-o ao negócio concretizado.

Assim, ressalvo o meu entendimento pessoal no sentido de dar provimento 

parcial ao recurso em maior extensão para declarar a abusividade da tarifa de 

avaliação do bem, salvo a concordância do consumidor.

Nessas condições, com a ressalva destacada, dou parcial provimento ao 

recurso especial.

RECURSO ESPECIAL N. 1.726.563-SP (2017/0120185-3)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Amil Assistência Médica Internacional S.A

Advogados: Maria Cristina Alves - SP050664
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Janaina Castro de Carvalho e outro(s) - DF014394

Eduardo Antonio Lucho Ferrão - DF009378

Recorrido: Lia Maria Guerra Cintra

Advogado: Antônio Carlos Alves Pereira e outro(s) - SP111205

Interes.: Federacao Nacional de Saude Suplementar - “Amicus Curiae”

Advogado: Gustavo Binenbojm e outro(s) - RJ083152

Interes.: Agência Nacional de Saúde Suplementar - “Amicus Curiae”

Advogado: Procuradoria-Geral Federal - PGF - PR000000F

Interes.: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Advogado: Defensoria Pública da União

Interes.: Instituto de Estudos de Saude Suplementar - “Amicus Curiae”

Advogado: Luiz Felipe Conde e outro(s) - SP310799

Interes.: Unidas - Uniao Nacional das Instituicoes de Autogestao em 

            Saude - “Amicus Curiae”

Advogados: Jose Luiz Toro da Silva e outro(s) - SP076996

Vania de Araujo Lima Toro da Silva e outro(s) - SP181164

Interes.: Unimed do Brasil Confederacao Nac das Cooperativas Med - 

           “Amicus Curiae”

Advogados: Márcia Aparecida Mendes Maffra Rocha e outro(s) - 

       SP211945

Raphael Carvalho de Oliveira e outro(s) - SP366173

EMENTA

Recurso especial. Rito dos recursos especiais repetitivos. Plano 

de saúde. Controvérsia acerca da obrigatoriedade de fornecimento de 

medicamento não registrado pela ANVISA.

1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC:

1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer 

medicamento não registrado pela ANVISA.

2. Aplicação ao caso concreto:

2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal 

de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão 

recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
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2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em 

custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido 

registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei 

n. 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei n. 6.360/76 e 

10, V, da Lei n. 6.437/76. Incidência da Recomendação n. 31/2010 

do CNJ e dos Enunciados n. 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito 

da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de 

fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou 

em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em 

lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento 

importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico 

experimental.

2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano 

de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco 

indicado pelo médico responsável pelo benefi ciário.

3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao 

regime do art. 1.040 do NCPC.

ACÓRDÃO

Após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, vistos, relatados e 

discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Senhores 

Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

em dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Para os fi ns do artigo 1.036 do Código de Processo Civil foi fi xada a 

seguinte tese repetitiva: As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas 

a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. Os Srs. Ministros Luis 

Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e Marco Aurélio Bellizze votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

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

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Consignados pedidos de preferência pela recorrente Amil Assistência 

Médica Internacional S.A., representada pela Dra. Janaína Castro de Carvalho, 
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pela recorrida Lia Maria Guerra Cintra, representada pelo Dr. Antônio Carlos 

Alves Pereira, e pelo amicus curiae Federação Nacional de Saúde Suplementar, 

representada pelo Dr. Filipe Seixo de Figueiredo.

Brasília (DF), 08 de novembro de 2018 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

Republicação, por incorreção no DJe de 26.11.2018.

DJe 3.12.2018

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Infere-se dos autos que Lia Maria Guerra 

Cinta (Lia) ajuizou ação cominatória cumulada com indenização por danos 

morais, com pedido de antecipação de tutela, contra Amil Assistência Médica 

Internacional S.A. (Amil), alegando, em síntese, que esta se recusou a autorizar o 

custeio dos medicamentos “Gemcitabina” e “Nab-Paclitaxel” (Abraxane), de que 

necessitava para o tratamento de câncer de pâncreas metastático para peritônio.

Pediu, assim, a condenação da Amil no custeio das despesas que se fi zessem 

necessárias para a importação do referido fármaco (e-STJ, fl s. 1/18).

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos 

somente em relação ao dever de cobertura no pagamento dos gastos com o 

tratamento médico e fornecimentos dos medicamentos indicados (e-STJ, fl s. 

184/185).

A Amil e Lia apelaram.

A Corte de base negou provimento ao apelo da Amil e deu provimento ao 

apelo de Lia em aresto assim ementado:

Apelação. Seguro saúde. Amil. Preliminar de cerceamento instrutório, suscitada 

pela ré, rejeitada. No mérito, abusiva a negativa de custeio de medicamento 

prescrito para o tratamento da autora, sob os argumentos da exclusão contratual 

(por ser importado e não integrar o rol estatuído pela ANS). Necessidade de uso 

atestada pelo corpo médico que atende a demandante. Limitações contratuais 

que constituem práticas abusivas em detrimento da defesa e do respeito ao 

usuário. Contrato de adesão submetido aos ditames da legislação consumerista. 

Cobertura devida. No mais, a negativa de tratamento de quimioterapia a pessoa 

idosa acometida de câncer no pâncreas em metástase confi gura dissabor que 

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

392



ultrapassa os lindes do simples desgosto, ensejando dano moral. Verba reparatória 

arbitrada em R$ 15.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste 

ven. acórdão e juros de mora mensais, na base legal, desde a citação. Ônus 

sucumbenciais concentrados na pessoa da requerida. Jurisprudência do STJ e 

desta Corte. Súmulas n. 95 e 102 do TJ/SP. Desprovido o recurso da requerida e 

acolhido o da autora, uma vez rejeitada a preliminar (e-STJ, fl . 232).

Os embargos de declaração interpostos pela Amil foram rejeitados (e-STJ, 

fl s. 268/273).

Inconformada, a Amil manejou recurso especial com base no art. 105, 

III, a, da CF, em cujas razões alegou violação dos arts. (1) 535 do CPC/73, 

sustentando a omissão no acórdão objurgado em relação a expressa exclusão 

da obrigação dos planos de saúde de arcarem com os custos de medicamentos 

importados, e não nacionalizados; (2) 10 ,V, da Lei n. 9.656/98; 12 e 66, 

ambos da Lei n. 6.360/76; e, 10, V, da Lei n. 6.437/76, asseverando que os 

medicamentos requeridos são importados, e não possuem registros na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não tendo a prestadora de plano 

de saúde obrigatoriedade de fornecê-los, inclusive, porque poderia incorrer em 

sanções penais; e, (3) 51, IV, e 54, §§ 3º e 4º, ambos do CDC, pois a cláusula que 

estabelece a exclusão de cobertura ao custeio de medicamento importado, e não 

nacionalizado, sem dúvida é uma estipulação que implica limitação de benefício, 

não se confi gurando, por si só, nenhuma abusividade (e-STJ, fl s. 275/287).

As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fl s. 291/300).

O recurso foi admitido por força de provimento do agravo (e-STJ, fl s. 

416/418).

Considerando que há grande número de recursos com base em idêntica 

questão de direito, assinalando o caráter multitudinário da contenda, destaquei 

o presente feito como recurso especial representativo de controvérsia, com 

fundamento no art. 1.036, § 5º, do NCPC, a fi m de propor a sua afetação para 

julgamento pela eg. Segunda Seção.

O recurso especial foi, na sessão de julgamento realizada aos 13/3/2018, 

afetado por esta eg. Seção ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 990) 

para defi nir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a fornecer 

medicamento importado, não registrado pela ANVISA.

Intervieram na lide recursal, na qualidade de amicus curiae, a Federação 

Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde), a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), a Defensoria Pública da União (DPU), o Instituto de Estudos 
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de Saúde Suplementar (IESS), a União Nacional das Instituições de Autogestao em 

Saúde (Unidas), e, a Unimed do Brasil Confederação Nac das Cooperativas Med. 

(Unimed do Brasil).

A Unidas se manifestou defendendo que inexiste obrigatoriedade na 

cobertura de medicamentos importados, sem registro pela ANVISA, por força 

do disposto no art. 10, V, da Lei n. 9.656/98, além do art. 20, § 1º, V, da 

Resolução Normativa n. 428 da ANS, de 7/11/2017.

Destacou julgados desta Corte Superior no sentido da expressa previsão 

da possibilidade de exclusão de cobertura de medicamento importado não 

nacionalizado.

Ao fi m, a sua manifestação foi assim resumida:

Em outras palavras, resta demonstrado que merece acolhimento e provimento 

o presente recurso, tendo em vista que, conforme todo acima exposto, as 

operadoras de planos de assistência à saúde fi liadas à Unidas, ora requerente, 

não devem ser compelidas ao fornecimento de medicamento importado não 

registrado na ANVISA, seja pela afronta direta a dispositivo legal (art. 10, inciso 

V, da Lei n. 9.656/98), seja pela afronta a normativo da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS (art. 20, § 1º, V, da Resolução Normativa n. 428), ou 

até mesmo por eventual previsão contratual e demais aspectos envolvidos, tal 

qual, a possibilidade de cometimento de infração conforme citado, bem como os 

aspectos econômicos inerentes ao caso (e-STJ, fl . 470).

A ANS se manifestou, colacionando parecer da área técnica sobre o 

assunto, no sentido de que a Lei n. 9.656/98 desobriga as operadoras de 

fornecer medicamento importado não nacionalizado.

Em síntese, consignou que:

Para os medicamentos cobertos, sejam eles aqueles constantes na exceção 

mencionada acima ou administrados durante procedimentos ambulatoriais 

ou hospitalares, explicamos que todos, sem exceção, devem estar regularizados 

e registrados e suas indicações devem constar da bula/manual junto à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de acordo com exigência contida nos arts. 

17 e 19, da RN n. 428, de 2017, à exceção do disposto no art. 26 do referido normativo.

8. Faz-se importante repisar que a ANVISA, ao conceder o registro de um 

produto, faz a validação dos dados de qualidade, efi cácia e segurança bem 

como realiza o monitoramento pós-comercialização (Farmacovigilância) 

do medicamento sendo a autoridade de referência para que todos os 

medicamentos tenham qualidade, segurança e efi cácia garantida, contribuindo 

para o uso terapeuticamente correto dos medicamentos pelos profi ssionais de 
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saúde e usuários. Ou seja, constitui-se em risco à saúde a utilização de medicamento 

sem o referido registro (e-STJ, fl . 645 – sem destaques no original).

A Fenasaúde opinou pelo provimento do recurso especial, esgrimindo a tese 

de que as operadoras de planos de saúde não podem ser compelidas a custear 

tratamento por medicamentos importados, não registrados pela ANVISA.

Destacou, mais, a importância da manutenção de um quadro regulatório 

que proporcione equilíbrio entre os sistemas público e privado de saúde, sob 

pena de migração de benefi ciários para o sistema público, o que levaria a onerar 

ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS). Citou a Lei n. 12.401/2011, que 

introduziu na Lei n. 8.080/1990, o art. 19-T, que transpôs para o próprio SUS a 

restrição prevista na Lei n. 9.656/98, ao dispor que:

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

[...]

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa (sem 

destaques no original).

Sustentou também que a exceção prevista no art. 10, V, da Lei n. 9.656/98, 

que exclui da cobertura mínima o fornecimento de medicamentos importados, 

não registrados pela ANVISA, vai ao encontro do que estabelecem os arts. 12, 

16, II, e 66, todos da Lei n. 6.360/1976 (que dispõe sobre a vigilância sanitária a 

que fi cam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, saneantes e outros produtos) e 10, V, da Lei n. 6.437/1976 (que confi gura 

infrações à legislação sanitária federal).

Ao fi nal, concluiu que

[...] salta aos olhos como o acórdão recorrido causa danos ao modelo adotado. 

Ele ignora as consequências, desconsidera o papel da ANS e da ANVISA enquanto 

entidades dotadas de capacidade institucional da maior relevância, bem como 

deixa de lado os custos e equilíbrio atuarial do modelo, com o que coloca em risco 

o próprio direito à saúde (e-STJ, fl . 742).

A DPU, em virtude do confl ito aparente entre, de um lado, os valores da 

dignidade da pessoa, da proteção à saúde e da defesa do consumidor e, do outro, 

os da livre iniciativa e da segurança sanitária, deveria ser resolvido em favor da 

pessoa, garantindo-lhe o acesso ao único recurso capaz de manter-lhe a integridade, 

manifestou-se pela aprovação da seguinte tese:
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As operadoras de planos de saúde podem ser obrigadas por decisão judicial 

a fornecer medicamentos não aprovados pela Anvisa, independentemente 

de custo, em hipóteses excepcionais, em que preenchidos dos seguintes 

requisitos: (a) ausência de decisão expressa da Anvisa desfavorável à aprovação 

do medicamento ou procedimento; (b) caso exista pedido de registro, mora 

irrazoável da Anvisa em apreciá-lo; (c) existência de registro em renomadas 

agências de regulação no exterior; (d) ausência de informação explícita, tanto 

na publicidade quanto na contratação, sobre a não-cobertura de procedimentos 

médicos e medicamentos não-nacionalizados; e (e) propositura da demanda 

necessariamente também em face da Anvisa (e-STJ, fl . 797).

Por sua vez, o Ministério Público Federal se manifestou pelo parcial 

provimento do recurso especial para afastar a obrigação de fornecimento de 

medicamento importado antes do registro pela ANVISA, nos termos da seguinte 

ementa:

Direito Civil. Plano de saúde. Medicamento importado sem registro na ANVISA. 

Ausência do dever de custeio.

Parecer pelo provimento parcial do recurso especial (e-STJ, fl . 799).

O IESS se manifestou pela aprovação da tese de que as operadoras de 

plano de saúde não estão obrigadas a fornecer cobertura fi nanceira à aquisição de 

medicamentos importados, não registrados na ANVISA (e-STJ, fl s. 812/875).

A Unimed do Brasil se manifestou pelo provimento do recurso especial, 

precisando a tese de que as operadoras de planos de saúde não podem ser 

compelidas a custear tratamento por medicamentos importados, não registrados 

pela ANVISA.

Destacou também que o registro serve para garantir a ordem e a saúde 

públicas. Além disso, o ato de fornecer medicamento não registrado implica em 

conduta que afronta a Lei n. 6.360/76 (arts. 10 e 12) e o Código Penal Brasileiro 

(arts. 273 e 334-A).

Paralelamente a este recurso, foi afetado conjuntamente o REsp 1.712.163/

SP.

Encontram-se sobrestados nos Tribunais de apelação 204 recursos sobre 

a matéria objeto desta afetação, conforme informação do Banco Nacional de 

Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios - BNPR, do CNJ 

(atualizado até 8/10/2018).

É o relatório.
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VOTO

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

as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade 

dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto, ante os termos do Enunciado 

Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (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.

Inicialmente, a questão jurídica a ser consolidada no rito dos recursos 

repetitivos se cinge em defi nir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou 

não a fornecer medicamento importado, não registrado pela ANVISA.

No caso concreto, a Corte de piso entendeu que a Amil está obrigada ao 

fornecimento, ainda que não registrado pela ANVISA.

A Amil, nas razões de seu recurso especial, defendeu que o entendimento 

da Corte local violou os arts. 10, V, da Lei n. 9.656/98; 12 e 66, ambos da Lei n. 

6.360/76; e, 10, V, da Lei n. 6.437/76, sob o argumento de que não está obrigada 

a custear pagamento de medicamentos importados, e não nacionalizados, até 

porque tal conduta confi gura infração sanitária, passível de sanção criminal.

Para melhor deslinde da questão, transcrevem-se os apontados dispositivo 

de lei:

Lei 9.656/1998

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 

tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 

centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, 

das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (sem 

destaques no original);

Lei 6.360/1976

Art. 12. Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, 

poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de 

registrado no Ministério da Saúde (sem destaques no original).
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[...]

Art. 66. A inobservância dos preceitos desta Lei, de seu regulamento e normas 

complementares configura infração de natureza sanitária, ficando sujeito o 

infrator ao processo e às penalidades previstos no Decreto-Lei n. 785, de 25 de 

agosto de 1969, sem prejuízo das demais cominações civis e penais cabíveis.

Parágrafo Único. O processo a que se refere este artigo poderá ser instaurado e 

julgado pelo Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios, como couber.

Lei 6.437/1976

Art. 10. São infrações sanitárias:

IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, 

fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, 

transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, 

medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, 

cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que 

interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações 

do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária 

pertinente:

pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do 

registro, e/ou multa (sem destaques no original);

Atualmente, é pacífico no STF que o direito à saúde é prerrogativa 

constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas 

públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 

possibilitem o efetivo acesso a tal serviço (AI 734.487/PR AgR, Relatora a Min. 

Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe-154 divulg 19/8/2010, 

public 20/8/2010).

Igualmente, esta Corte, por meio das decisões que proferiu, tem compelido 

o Estado a fornecer os medicamentos de que necessite pessoas carentes, idosos e 

tantas outras nas mais variadas situações.

Confi ra-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:

Recurso especial. SUS. Fornecimento de medicamento. Paciente com miastenia 

gravis. Direito à vida e à saúde. Dever do Estado. Cominação de multa diária. 

Astreintes. Incidência do meio de coerção. Princípio da dignidade da pessoa 

humana.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito 

dos medicamentos necessários ao tratamento de ‘miastenia gravis’.
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2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja 

individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou 

de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento 

para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a 

garantia à vida digna.

3. Confi gurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto 

legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, 

em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do 

Estado.

4. A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento 

da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância.

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, 

consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg / 180 

comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao 

tratamento, a ser defi nido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão 

judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde.

[...]

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um 

dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como 

instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 950.725/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

6/5/2008, DJe 18/6/2008 – sem destaques no original)

Também, em algumas hipóteses, impõe-se tal obrigação a operadoras de 

planos de saúde, a depender das peculiaridades constantes do caso concreto.

A propósito, veja-se o seguinte julgado:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação cominatória. Violação 

ao art. 535 do CPC/73. Inexistência. Negativa de fornecimento de medicamento. 

Cláusula abusiva. Agravo interno não provido.

1. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a operadora do plano 

de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir 

os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade, 

mormente quando o medicamento em questão está devidamente registrado na 

ANVISA, como é o caso dos autos.
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3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.069.037/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 – sem destaque no original)

Contudo, e aqui está o cerne da questão, doutrina e jurisprudência 

questionam qual o alcance e o limite desse direito, especialmente quando se 

discute a obrigatoriedade ou não das operadoras de plano de saúde de fornecer 

medicamento importado, não registrado pela ANVISA.

Nos termos do disposto no art. 10, V, da Lei n. 9.656/1998, está excluído 

das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras 

de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados, não 

nacionalizados.

Consoante defi nido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

órgão responsável pela atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos 

planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro 

de 1999, medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do 

território nacional e sem registro vigente na ANVISA.

A propósito, confi ra-se a redação do art. 20, § 1º, V, da RN n. 428/2017 da 

ANS, atualmente em vigência:

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende 

todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de 

urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei n. 9.656, de 1998.

§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

[...]

V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não 

nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro 

vigente na ANVISA (sem destaques no original).

RODRIGO VASCONCELOS COÊLHO DE ARAÚJO, ao citar 

SUELY ROZENFELD, explica que

[...] (a) vigilância sanitária pode ser definida como o conjunto de ações 

estatais de controle de produtos e serviços de interesse da saúde, e são dirigidas, 

fundamentalmente, a evitar e prevenir riscos sanitários reais e potenciais. Trata-se de 

conceito que pressupõe a presença do Estado, de forma planejada e articulada, não 

apenas para fi scalizar produtos e serviços, mas também para propagar informações 
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idôneas e pertinentes, contribuindo para reduzir as assimetrias de conhecimento 

técnico entre os cidadãos e o mercado privado.

Existem dispositivos normativos no direito brasileiro determinando o prévio 

registro para industrializar ou vender substâncias de interesse à saúde desde a edição 

da Lei 6.360/76. Nessa época a incumbência fi cava a cargo do Ministério da Saúde.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a criação do Sistema 

Único de Saúde - SUS, a quem foi atribuída a missão de coordenar as ações de 

vigilância sanitária, havendo previsão expressa nesse sentido através do art. 6º da 

Lei 8.080/90.

Por sua vez, através da Lei 9.782/99, foi criada a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da 

Saúde, com a fi nalidade de promover a proteção da saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, 

dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de 

portos, aeroportos e de fronteiras. A ANVISA, portanto, surge como autarquia 

dotada de poderes regulatórios, de fiscalização e de controle de produtos e 

serviços que ofereçam risco à saúde pública.

Dentre as atribuições da ANVISA estão as análises relacionadas ao registro 

de medicamentos, cujas exigências se encontram previstas no art. 16 da Lei 

6.360/76. Nesse sentido, para que haja registro de medicamentos no Brasil, 

com a respectiva autorização para comercialização e circulação do produto em 

território nacional, o laboratório farmacêutico deverá comprovar, minimamente, 

que o medicamento é seguro, efi caz e de qualidade para o uso a que se propõe 

(Fornecimento de medicamentos através de decisão judicial. Curitiba: Editora 

Juruá, 2015, págs. 160/161 – sem destaques no original).

Nesse panorama, a ANVISA foi criada por meio da Lei n. 9.782/1999, 

como autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde (art. 

3º), com a fi nalidade institucional de promover a proteção da saúde da população, 

por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos à vigilância sanitária (art. 6º).

Acerca da importância das atribuições da ANVISA relacionadas ao 

controle, ao uso racional e seguro dos medicamentos, colaciona-se o seguinte 

artigo elaborado por MARINA DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO 

ARANHA e FELIPE CHIARELLO DE SOUZA PINTO, publicado na 

Revista de Direito do Consumidor n. 96:

O texto constitucional prevê um sistema de saúde harmônico que, se por um lado 

consagra a saúde como um direito de todos, por outro impõe limites a esse direito, 
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atribuindo ao Estado competência para regular, fiscalizar e controlar a área da 

saúde. Sendo assim, a Constituição não assegura o acesso irrestrito a qualquer 

medicamento, mas busca promover o uso racional e seguro desses produtos em 

termos de qualidade, quantidade e efi cácia.

Ocorre que as questões que são levadas ao Judiciário nas ações em que se 

pleiteiam medicamentos e outras tecnologias em saúde muitas vezes são decididas 

com base no fundamento genérico de proteção ao direito à saúde e direito a vida, sem 

a devida analise de aspectos técnicos, das questões específi cas de direito sanitário 

envolvidas na discussão e, não raro, sem a observância das políticas públicas já 

existentes, sendo que em tais demandas presencia-se o aspecto emocional que subjaz 

a discussão jurídica.

O processo de aprovação e registro de fármacos pela Anvisa e de 

fundamental importância para a garantia do direito a saúde e para o próprio 

sistema de saúde.

Dentre as competências desta agencia reguladora esta a de conceder registros 

de medicamentos e produtos, segundo as normas de sua área de atuação, 

procedendo-se a análise a respeito de sua segurança e eficácia, concluindo se o 

uso do medicamento traz mais benefi cios que malefícios para a saúde do paciente 

(segurança), assim como se o medicamento utilizado traz efetivamente combate a 

doença a que se propõe tratar (efi cácia).

Para aferir estas qualidades, o Ministério da Saúde e a Anvisa estabeleceram 

um procedimento padrão para o registro de novos medicamentos, que, em 

síntese, inclui dois momentos principais: um que vai desde a solicitação do registro 

ate a sua concessão, e outro que se inicia após a concessão do registro e perdura 

ate sua comercialização.

No primeiro momento, a Anvisa observa os atributos de efi cácia, segurança e 

qualidade do produto para decidir sobre a concessão do registro. Há aqui quatro 

fases principais, que vão desde estudos pré-clínicos ate a oportunidade em que 

Anvisa se manifesta pela aprovação ou não do registro.

Também é necessário que a fábrica seja capaz de produzir em larga escala o 

medicamento que pretende registrar. Assim, nenhum medicamento é liberado para 

fabricação sem a Certifi cação de Boas Práticas de Fabrico, os testes de avaliações 

farmacotécnicas, os estudos de estabilidade e o controle de qualidade.

Depois dessa avaliação de eficácia, e elaborado um relatório que consolida o 

resultado dos ensaios clínicos e apresenta justifi cativas técnicas, analisando a doença 

em questão e considerando se o produto e relevante para a saúde publica, se há 

alternativa terapéutica equivalente efi caz e segura, se há comodidade posológica, se 

em razão do novo produto o tratamento terá maior adesão, os riscos potenciais e o 

risco-benefício para o requerente e se a metodologia e protocolo apresentados foram 

aceitáveis. Para tanto, a Anvisa analisa os resultados clínicos, os estudos trazidos 

pelas diferentes empresas interessadas no registro, bem como estudos realizados no 

contexto internacional.
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A partir desse relatório, analisando-se o desfecho clinico, a Anvisa decide 

se concede ou não o registro (Judicialização da saúde e o fornecimento de 

medicamentos não aprovados pela ANVISA. Revista do Direito do Consumidor: 

RDC, v. 23, n. 96, nov./dez. 2014, págs. 147/148 – sem destaques no original).

A Lei n. 6.360/1976 estabelece que estão sujeitos às normas de vigilância 

sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos (art. 1º) 

e que nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá 

ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no 

Ministério da Saúde (art. 12).

Além disso, o art. 16 desta lei prevê os requisitos específi cos que devem 

ser efetivamente atendidos para o registro de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, dentre eles, que o produto, através de comprovação 

científi ca e de análise, seja reconhecido como seguro e efi caz para o uso a que se propõe, e 

possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias (inciso II).

A propósito, acerca destes requisitos, vem a calhar trecho do Parecer 

da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde n. 802/2012-AGU/

CONJUR-MS/HRP, que assim opinou:

Medicamentos seguros são aqueles cujos efeitos terapêuticos advindos de sua 

utilização superam os seus efeitos colaterais, isto é, o medicamento traz mais 

benefícios do que malefícios.

Medicamento efi caz é aquele que, em um ambiente ideal, comprova atuar 

sobre a enfermidade que se propõe tratar, isto é, o medicamento comprova, em 

ambiente de laboratório (ideal), que realmente atua sobre a doença.

Medicamento de qualidade é aquele que comprova obedecer as regras das 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) expedidas pela ANVISA, consistente em um 

conjunto de exigências necessárias à fabricação e controle de qualidade de 

produtos farmacêuticos a fi m de que o resultado seja: a produção de lotes iguais 

de medicamentos; o controle de qualidade dos insumos; validação dos processos 

de fabricação; instalações e equipamentos adequados e treinamento de pessoal 

(sem destaques no original).

Vale aqui ressaltar que o mencionado Parecer n. 802/2012 adverte que a 

ausência de registro do medicamento pela ANVISA implica dizer que:

Não se sabe se o produto traz mais benefícios do que malefícios (segurança);

Não se sabe se o produto realmente atua sobre a doença para que é indicado 

(efi cácia);
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Não se sabe se o produto está sendo fabricado conforme a legislação sanitária 

brasileira, isto é, em lotes iguais; com qualidade de insumos; com processo de 

fabricação validado pela ANVISA (qualidade);

Não se pode rastrear os lotes de medicamentos para fi ns de controle sanitário 

(uma vez que não existe lote registrado na ANVISA), impossibilitando a atuação 

das autoridades sanitárias, na eventualidade de se precisar retirar o produto do 

mercado, para proteger a saúde da população; (poder de polícia - urgência)

Não se pode fi scalizar o estabelecimento de produção do laboratório para 

verifi cação o adimplemento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) expedidas pela 

ANVISA; (poder de polícia - regular)

CYNTHIA PEREIRA ARAÚJO, com fundamento na obra de KARINA 

ALVES RAMOS e ANÍSIA DA SOLEDADE DIAS FERREIRA, faz um 

alerta de que

[...] ‘vale lembrar que o uso de um medicamento com pouca ou nenhuma 

evidência de eficácia e segurança e em dose não apropriada, pode expor o 

paciente a terapias não efetivas e a riscos desconhecidos de eventos adversos’ 

(2012, p. 102). (Judicialização da saúde: Saúde Pública e outras questões. 

Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2016, pág. 172).

E ainda conclui no sentido de que a necessidade de proteção da saúde pública 

parece não deixar dúvidas acerca da importância de se respeitar a existência de 

registro na ANVISA no contexto da judicialização da saúde (op. cit., pág. 172).

A propósito, conforme bem ressaltado pela ANVISA, em sua manifestação, 

ela,

[...] ao conceder o registro de um produto, faz a validação dos dados de qualidade, 

eficácia e segurança bem como realiza o monitoramento pós-comercialização 

(Farmacovigilância) do medicamento sendo a autoridade de referência para 

que todos os medicamentos tenham qualidade, segurança e eficácia garantida, 

contribuindo para o uso terapeuticamente correto dos medicamentos pelos 

profi ssionais de saúde e usuários. Ou seja, constitui-se em risco à saúde a utilização 

de medicamento sem o referido registro (e-STJ, fl . 767 – sem destaque no original).

Esse fenômeno foi devidamente analisado pelos órgãos de cúpula do 

Poder Judiciário, mormente à época da Audiência Pública n. 4, realizada pelo 

Supremo Tribunal Federal para discutir as questões relativas as demandas 

judiciais que objetivaram o fornecimento de prestações de saúde, originando a 

Recomendação n. 31, de 30 de março de 2010, do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, em que se sintetiza as conclusões daquela Corte a respeito desse tema 
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e na qual se recomendou aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais 

Regionais Federais que evitassem autorizar o fornecimento de medicamentos 

ainda não registrados pela ANVISA, nos seguintes termos:

Considerando que os medicamentos e tratamentos utilizados no Brasil dependem 

de prévia aprovação pela ANVISA, na forma do art. 12 da Lei 6.360/76 c/c a Lei 

9.782/99, as quais objetivam garantir a saúde dos usuários contra práticas com 

resultados ainda não comprovados ou mesmo contra aquelas que possam ser 

prejudiciais aos pacientes;

Resolve:

I. Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Regionais 

Federais que:

b.2) evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela 

ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas 

em lei (Fonte: http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/recomendacao/

recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf – sem destaques no 

original);

O CNJ, consoante ressaltado pelo Parquet, em seu parecer, promoveu a I 

Jornada do Direito à Saúde, em que foram aprovados os seguintes enunciados:

Enunciado n. 6: A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve 

evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, 

ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei.

Enunciado n. 26: É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e 

medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou 

cirúrgico experimental.

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou na 

defesa da indispensabilidade do referido registro pela ANVISA, nos termos do 

voto condutor do acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental na 

Suspensão de Tutela Antecipada n. 175/CE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 

após colheita de elementos sobre o tema da saúde em audiência pública:

Não raro, busca-se no Poder Judiciário a condenação do Estado ao 

fornecimento de prestação de saúde não registrada na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).

Como fi cou claro nos depoimentos prestados na Audiência Pública, é vedado à 

Administração Pública fornecer fármaco que não possua registro na ANVISA.
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A Lei Federal n. 6.360/76, ao dispor sobre a vigilância sanitária a que fi cam 

sujeitos os Medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

determina em seu artigo 12 que “nenhum dos produtos de que trata esta Lei, 

inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue 

ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde”. O artigo 16 da referida 

Lei estabelece os requisitos para a obtenção do registro, entre eles, que o produto 

seja reconhecido como seguro e efi caz para o uso a que se propõe. O Art. 18 ainda 

determina que, em se tratando de medicamento de procedência estrangeira, 

deverá ser comprovada a existência de registro válido no país de origem.

O registro de medicamento, como lembrado pelo Procurador-Geral da República, 

é uma garantia à saúde pública. E, como ressaltou o Diretor-Presidente da ANVISA, 

a agência, por força da lei de sua criação, também realiza a regulação econômica 

dos fármacos.

Após verifi car a efi cácia, segurança e qualidade do produto e conceder o registro, 

a ANVISA passa a analisar a fi xação do preço defi nido, levando em consideração o 

benefício clínico e o custo do tratamento. Havendo produto assemelhado, se o novo 

medicamento não trouxer benefício adicional, não poderá custar mais caro do que o 

medicamento já existente com a mesma indicação.

Por tudo isso, o registro na ANVISA mostra-se como condição necessária para 

atestar a segurança e o benefício do produto, sendo a primeira condição para que 

o Sistema Único de Saúde possa considerar sua incorporação (STA n. 175/CE AgR, 

Relator o Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/3/2010, 

DJe-076 divulg 29/4/2010, public 30/4/2010 – sem destaques no original).

Além do mais, a importação de medicamentos, sem prévio registro, 

constitui infração de natureza sanitária, nos termos dos arts. 10, IV, da Lei n. 

6.4377/77, e 12 e 66, ambos da Lei n. 6.360/76.

Logo, não é possível o Judiciário impor às operadoras de plano de saúde que 

realizem ato tipifi cado como infração de natureza sanitária, pois isso implicaria 

manifesta vulneração do princípio da legalidade previsto constitucionalmente 

(REsp n. 874.976/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

DJe 14/12/2009).

Nesse particular, esta Corte de Justiça tem reiteradamente declarado a 

validade da norma do art. 273 do Código Penal, a qual criminaliza a importação 

de medicamento, sem o devido registro na ANVISA:

Recurso especial. Posse, com intuito de venda, de signifi cativa quantidade de 

medicamentos sem registro e com venda proibida pela Anvisa. Pramil e Cytotec. 

Absolvição na Corte a quo, calcada no entendimento de que o laudo pericial foi 

silente ao não constar a exigibilidade de registro dos medicamentos. Negativa 
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de vigência aos arts. 273, § 1º-B, I, do CP; art. 386, III, do CPP; arts. 1º e 4º, da Lei 

n. 5.991/1973; e arts. 1º e 12, da Lei n. 6.360/1976. Procedência. Exigibilidade que 

decorre da lei federal. Restabelecimento da condenação. Retorno dos autos ao 

Tribunal a quo.

1. Consoante o disposto nos arts. 1º e 12, ambos da Lei n. 6.360/1976, só é 

admissível a venda de medicamento no território nacional, inclusive importado, após 

registro no órgão público competente.

2. Se o registro fi gura como condição para a difusão de medicamento, nos 

termos da lei, afi gura-se desnecessário que o laudo pericial ateste a sua exigibilidade, 

sendo sufi ciente - para fi ns de caracterização do crime tipifi cado no art. 273, § 

1º-B, I, do Código Penal -, evidência de que o medicamento, objeto de difusão, 

não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

3. No caso, além da falta de registro, atestada em laudo pericial, há atos 

normativos, referenciados na sentença, que proíbem a comercialização dos 

medicamentos apreendidos, circunstância mais que sufi ciente para caracterizar 

o crime.

4. Recurso especial provido a fim de restabelecer a condenação do 

recorrido com relação ao crime tipifi cado no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para análise das demais 

questões suscitadas na apelação, que fi caram prejudicadas com o acolhimento da 

tese ora afastada.

(REsp 1.755.862/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 18/9/2018, DJe 8/10/2018 – sem destaque no original)

Cumpre salientar, como lembrado pelo Subprocurador-Geral da República, 

que a obrigatoriedade do registro é essencial à garantia à saúde pública, tendo 

em conta que tal medida é fundamental para atestar a segurança e a efi cácia do 

medicamento, dever este que recai sobre o Estado.

Em resumo, por tudo do que foi aqui exposto, é exigência legal ao 

fornecimento de medicamento a prévia existência de registro pela ANVISA ou 

autorização dela.

Nessas condições, é possível concluir pela licitude da exclusão, pelas 

operadoras de planos de assistência à saúde – Saúde Suplementar –, de 

tratamento médico envolvendo medicamento importado, sem registro pela 

ANVISA, até mesmo porque as normas do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) se aplicam apenas subsidiariamente aos contratos entre usuários e suas 

operadoras, conforme dicção do art. 35-G da Lei n. 9.656/1998, razão pela qual, 

nas hipóteses de aparente confl ito de normas, pelos critérios da especialidade e 

da cronologia, devem prevalecer as normas de controle sanitário, que visam ao 

bem comum.
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A jurisprudência desta Corte possui orientação pacífi ca no sentido da 

legalidade da negativa de cobertura a medicamento importado, sem registro pela 

ANVISA.

Ilustrativamente, confi ram-se os seguintes julgados:

Agravo interno no recurso especial. Civil. Plano de saúde. Medicamento 

importado. Pembrolizumab. Câncer. Linfoma não hodgkin. Anvisa. Ausência de 

registro. Obrigatoriedade de custeio. Afastamento. Infração sanitária. Normas 

proibitivas do setor.

1. [...]

2. Os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos 

importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei n. 9.656/1998) estão excluídos 

das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de 

plano de saúde. Incidência da Recomendação n. 31/2010 do CNJ e dos Enunciados n. 

6 e 26 da I Jornada de Direito da Saúde.

3. Nos termos normativos da ANS, medicamento importado não nacionalizado é 

aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA.

4. A exclusão da assistência farmacêutica para o medicamento importado sem 

registro na ANVISA também encontra fundamento nas normas de controle sanitário. 

A importação de medicamentos e outras drogas, para fi ns industriais ou comerciais, 

sem a prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde, constitui 

infração de natureza sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei n. 6.360/1976 e 10, IV, da Lei n. 

6.437/1977), não podendo a operadora de plano de saúde ser obrigada a custeá-los 

em afronta à lei. Precedentes.

5. Na hipótese, não há falar em ressarcimento dos valores despendidos com a 

aquisição do medicamento Pembrolizumab, sem registro na ANVISA à época do 

ajuizamento da demanda.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.696.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/6/2018 – sem destaque no original)

Agravo interno. Recurso especial. Direito Civil. Plano de saúde. Medicamento 

importado. Ausência de registro na Anvisa. Não obrigatoriedade de custeio. 

Licença posterior. Doença coberta. Assistência farmacêutica devida. Reembolso. 

Limitação.

1. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicação 

importada não nacionalizada, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (art. 10, I e V, 

da Lei n. 9.656/1998; Recomendação n. 31/2010 do CNJ e dos Enunciados n. 6 e 26 da 

I Jornada de Direito da Saúde). Após o ato registral, todavia, a operadora de plano 

de saúde não pode recusar o tratamento com o fármaco indicado pelo médico 

assistente. Precedentes.
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2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.696.562/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 22/5/2018, DJe 1º/6/2018 – sem destaque no original)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação cominatória. Plano 

de saúde. 1. Negativa de prestação jurisdicional. Omissão. Não ocorrência. 2. 

Violação de dispositivo constitucional. Impossibilidade de análise, sob pena de 

usurpação da competência do STF. 3. Fornecimento de medicamento importado. 

Ausência de previsão contratual. Negativa. Possibilidade. Inexistência do dever de 

custeio pela operadora de plano de saúde. Precedentes deste Tribunal Superior. 

Improcedência da ação. 4. Agravo improvido.

[...]

3. O acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta 

Corte, a qual assenta que “a prestadora de serviços de plano de saúde está 

obrigada ao fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por 

contrato, pelo que deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da 

saúde do contratado. Contudo, essa obrigação não se impõe na hipótese em que 

o medicamento recomendado seja de importação e comercialização vetado pelos 

órgãos governamentais. Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem 

autorização da Anvisa em caráter excepcional para importação de medicamento não 

registrado, desde que não seja expressamente proibido ou proscrito, não é possível 

impor ao plano de saúde o fornecimento desse tipo de fármaco, sob pena de prática 

de ato tipifi cado como infração de natureza sanitária, conforme art. 66 da Lei n. 

6.360/1976” (AgInt no AREsp 988.070/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 4/4/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 990.591/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/6/2018 – sem destaque no original)

Agravo interno no recurso especial. Negativa de fornecimento de medicamento 

importado sem registro na Anvisa à época do ajuizamento da ação. Cláusula 

abusiva. Inexistência. Súmula 83/STJ. Agravo interno não provido.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido da inexistência 

de dever legal da empresa de plano de saúde em proceder ao fornecimento de 

medicamento importado sem registro na Anvisa à época do ajuizamento da ação, 

sob pena de tal prática ser tipifi cada como infração de natureza sanitária, conforme 

o art. 66 da Lei 6.360/76.

2. Registra-se que o fornecimento pode ser negado até o momento em que o 

medicamento foi devidamente registrado na ANVISA.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
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(AgInt no REsp 1.722.168/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador 

convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 10/5/2018 

– sem destaque no original)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Processual Civil. Ação ordinária. 

Plano de saúde. Medicamento importado sem registro na Anvisa. Negativa de 

cobertura. Viabilidade. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento 

desta Corte Superior. Ausência de fundamentos que justifiquem a alteração da 

decisão recorrida. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1.107.692/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 5/3/2018 – sem destaque no original)

Recurso especial. Civil. Plano de saúde. Negativa de prestação jurisdicional. 

Não ocorrência. Medicamento importado. Anvisa. Ausência de registro. 

Obrigatoriedade de custeio. Afastamento. Infração sanitária. Normas proibitivas 

do setor. CDC. Aplicação subsidiária. Licença posterior. Doença coberta. 

Tratamento imprescindível à recuperação do paciente. Assistência farmacêutica 

devida. Reembolso. Limitação. Súmula n. 5/STJ. Notas fiscais em nome de 

terceiros. Inovação em apelação. Falta de prequestionamento. Ressarcimento 

em moeda estrangeira. Não ocorrência. Conversão em real. Danos morais. Não 

confi guração.

1. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico com 

medicamento (Avastin) não registrado, à época, na ANVISA, bem como o 

reembolso das despesas com a importação do fármaco e a compensação por 

danos morais.

2. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial 

a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos 

clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não 

nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei n. 9.656/1998). Incidência da Recomendação n. 

31/2010 do CNJ e dos Enunciados n. 6 e 26 da I Jornada de Direito da Saúde.

3. Nos termos de normativos da ANS, medicamento importado não nacionalizado 

é aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. Por 

seu turno, o tratamento que emprega fármaco não registrado/não regularizado no 

país pode ser considerado de índole experimental.

4. A exclusão da assistência farmacêutica para o medicamento importado sem 

registro na ANVISA também encontra fundamento nas normas de controle sanitário. 

De fato, a importação de medicamentos e outras drogas, para fi ns industriais ou 

comerciais, sem a prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde 

constitui infração de natureza sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei n. 6.360/1976 e 10, 

IV, da Lei n. 6.437/1977), não podendo a operadora de plano de saúde ser obrigada a 

custeá-los em afronta à lei. Precedentes.

5. [...]
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6. Na hipótese, a autora, portadora de câncer colorretal metastático, postula 

o ressarcimento dos valores despendidos desde 2004 com a aquisição do 

medicamento Avastin, que, como se extrai do site da ANVISA, teve seu registro 

concedido tão somente em 16/5/2005.

7. Após o ato registral, a operadora de plano de saúde não pode recusar 

o tratamento com o fármaco indicado pelo médico assistente. Com efeito, a 

exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo 

médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto efi caz, para 

o tratamento da enfermidade signifi ca negar a própria essência do tratamento, 

desvirtuando a fi nalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-F da Lei n. 

9.656/1998 e 7º, parágrafo único, e 17 da RN n. 387/2015 da ANS). Precedentes.

[...]

14. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.632.752/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 22/8/2017, DJe 29/8/2017 – sem destaques no original)

Direito Civil e do Consumidor. Recurso especial. Ação de obrigação de fazer. 

Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Plano de saúde. Recusa à 

cobertura de tratamento quimioterápico. Medicamento importado sem registro 

na Anvisa. Fornecimento. Impossibilidade.

1. Ação ajuizada em 11/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 

04/04/2017. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal é defi nir se a recorrente, operadora de plano de saúde, 

está obrigada a fornecer/custear a droga Revlimid (lenalidomida) - medicamento 

importado e sem registro na ANVISA - para tratamento oncológico da recorrida.

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em 

suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

4. Além do contrato firmado entre as partes, a própria Lei 9.656/98, que 

regulamenta a prestação dos serviços de saúde, autoriza, expressamente, em seu art. 

10, V, a possibilidade de exclusão do “fornecimento de medicamentos importados 

não nacionalizados”.

5. A manutenção da higidez do setor de suplementação privada de assistência à 

saúde, do qual a recorrente faz parte, depende do equilíbrio econômico fi nanceiro 

decorrente da fl exibilização das coberturas assistenciais oferecidas que envolvem a 

gestão dos custos dos contratos de planos de saúde.

6. Determinar judicialmente o fornecimento de fármacos importados, sem o 

devido registro no órgão fi scalizador competente, implica em negar vigência ao art. 

12 da Lei 6.360/76.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 31, (253): 295-420, janeiro/março 2019 411



(REsp 1.663.141/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/8/2017, DJe 8/8/2017 – sem destaques no original)

Agravo interno no agravo em recurso especial. Súmula 126/STJ. Não aplicação. 

Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Importação de medicamento 

não registrado pela Anvisa. Impossibilidade. Agravo interno não provido.

1. “O aresto que se funda num único fundamento utilizando-se de 

disposições constitucionais e infraconstitucionais não se adequa ao aresto 

que tem fundamentos distintos de ambas as índoles a exigir, como requisito 

de admissibilidade, a interposição simultânea de Recurso Especial e Recurso 

Extraordinário, conjurando a aplicação da Súmula n. 126, do STJ”. (REsp 931.060/

RJ, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 19/03/2010).

2. A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de 

tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer 

os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratado. Contudo, 

essa obrigação não se impõe na hipótese em que o medicamento recomendado seja 

de importação e comercialização vetado pelos órgãos governamentais.

3. Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem autorização da Anvisa 

em caráter excepcional para importação de medicamento não registrado, desde que 

não seja expressamente proibido ou proscrito, não é possível impor ao plano de saúde 

o fornecimento desse tipo de fármaco, sob pena de prática de ato tipifi cado como 

infração de natureza sanitária, conforme art. 66 da Lei n. 6.360/1976. Precedentes 

desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 988.070/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 16/3/2017, DJe 4/4/2017 – sem destaques no original)

Nesse panorama, esta eg. Corte de Justiça, por meio de sua Primeira 

Seção, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ, já teve 

a oportunidade de se manifestar acerca da obrigatoriedade do poder público de 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Naquele julgamento, fi nalizado aos 25/4/2018, fi cou defi nida a seguinte 

tese: Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os 

requisitos fi xados neste julgado, a saber:

I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da inefi cácia, para o tratamento da 

moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
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II - Incapacidade fi nanceira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

III - Existência de registro na ANVISA do medicamento (sem destaque no original).

A ementa do referido precedente está assim sumariada:

Administrativo. Recurso especial representativo de controvérsia. Tema 106. 

Julgamento sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Fornecimento de medicamentos 

não constantes dos atos normativos do SUS. Possibilidade. Caráter excepcional. 

Requisitos cumulativos para o fornecimento.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do 

laudo médico (fl s. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 

440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, 

glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente 

demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, 

bem como a ausência de condições fi nanceiras para aquisição dos medicamentos. 

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal 

apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos 

em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na 

hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos 

constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que 

seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por 

outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do 

poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos 

do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de 

medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se 

analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. Tese para fi ns do art. 1.036 do CPC/2015: A concessão dos medicamentos 

não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos 

seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade 

ou necessidade do medicamento, assim como da inefi cácia, para o tratamento da 

moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade fi nanceira de arcar 

com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do 

medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão 

submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado 

em 25/4/2018, DJe 4/5/2018 – sem destaques no original)

A conclusão a que chegou a Primeira Seção, ao meu sentir, privilegia os 

valores da dignidade da pessoa, da proteção à saúde e da defesa do consumidor, 
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e, ao mesmo tempo, respeita o princípio da segurança sanitária, pois garante aos 

pacientes o acesso aos recursos capazes de manter-lhe a integridade.

Ou seja, mesmo para os casos de saúde pública, o registro pela ANVISA é 

essencial.

Outras importantes questões.

(i) Manifestação da DPU

A DPU, em sua manifestação, sustentou que o Poder Judiciário deveria 

compelir as operadoras de planos de saúde ao custeio de medicamentos não 

registrados pela ANVISA, nas hipóteses abaixo referidas:

[...] (a) ausência de decisão expressa da Anvisa desfavorável à aprovação 

do medicamento ou procedimento; (b) caso exista pedido de registro, mora 

irrazoável da Anvisa em apreciá-lo; (c) existência de registro em renomadas 

agências de regulação no exterior; (d) ausência de informação explícita, tanto na 

publicidade quanto na contratação, sobre a não-cobertura de procedimentos 

médicos e medicamentos não-nacionalizados; e, (e) propositura da demanda 

necessariamente também em face da Anvisa.

Nesse contexto, conforme sustentado acima, a premissa de que é exigência 

legal ao fornecimento de medicamento a prévia existência de registro ou 

autorização pela ANVISA, exclui, por consectário lógico, os itens (a) e (c).

Por sua vez, a sugestão prevista nos itens (b) e (e), ou seja, para o caso de 

existir mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro de novo 

medicamento, merece as seguintes ponderações.

De saída, não há como acolher tal recomendação tendo em conta que, 

apesar do disposto no art. 12, § 3º, da Lei n. 6.360/76 (Ressalvado o disposto nos 

arts. 17-A, 21 e 24-A, o registro será concedido no prazo máximo de noventa dias, 

a contar da data de protocolo do requerimento, salvo nos casos de inobservância, por 

parte do requerente, a esta Lei ou a seus regulamentos), a ocorrência de atrasos da 

ANVISA na concessão do registro pode encontrar justifi cativa na complexidade 

do procedimento de aprovação padrão, que envolve estudos pré-clínicos, em 

que serão observadas a efi cácia, a segurança e a qualidade do produto, até a 

oportunidade em que a aludida agência se manifestará pela aprovação ou não do 

registro.

Daí por que não há como o Poder Judiciário, a pretexto de ver a mora 

da ANVISA, atropelar todo o sistema criado para dar segurança sanitária aos 

usuários de medicamentos, sob pena de causar mais malefícios que benefícios.
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Em suma: não pode o Judiciário criar norma sancionadora para a hipótese, 

onde o legislador não a previu.

Ressalte-se que a justa expectativa de doentes antevendo a possibilidade da 

aprovação do registro do fármaco, não implica a sua automática viabilidade de 

consumo.

Saliente-se que isso não impede, contudo, a confi guração de uma possível 

responsabilidade civil, por omissão, da agência reguladora, a ser aferida mediante 

a proposição de uma demanda própria, para fi ns de reconhecimento de ato 

ilícito, por eventual abuso de poder.

Nesta ação, infelizmente, não há tal possibilidade jurídica.

Por fi m, no que se refere ao item (d), a obrigação da operadora de plano 

de saúde em custear medicamentos já está bem defi nida pela jurisprudência 

pátria e desta Corte, merecendo, no entanto, análise casuística, o que impede a 

defi nição de tese nesta via recursal.

(ii) Da sugestão de simplifi cação da tese

Na sessão de julgamento realizada nesta data, qual seja, 8/11/2018, os 

integrantes da eg. Segunda Seção sugeriram a simplifi cação da tese, no sentido 

de se solidifi car a importância e imprescindibilidade do registro do fármaco 

pela ANVISA, razão pela qual deveria ser retirado o termo “importado”, isso 

porque, ao fi m e ao cabo, a segurança sanitária exige de todo e qualquer fármaco 

nacionalizado, ou não, o seu efetivo registro.

Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, 

adiro a essa louvável recomendação.

Nessas condições, proponho a consolidação da seguinte tese:

As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento 

não registrado pela ANVISA.

Uma vez fi xada a tese, passo a análise do caso concreto.

Nas razões do apelo nobre, a Amil alegou violação dos arts. (1) 535 do 

CPC/73, sustentando a omissão no acórdão objurgado em relação a expressa 

exclusão da obrigação dos planos de saúde de arcarem com os custos de 

medicamentos importados, e não nacionalizados; (2) 10 ,V, da Lei n. 9.656/98; 

12 e 66, ambos da Lei n. 6.360/76; e, 10, V, da Lei n. 6.437/76, asseverando 
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que os medicamentos requeridos são importados, e não possuem registros na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não tendo a prestadora 

de plano de saúde obrigatoriedade de fornecê-los, inclusive, porque poderia 

incorrer em sanções penais; e, (3) 51, IV, e 54, §§ 3º e 4º, ambos do CDC, pois 

a cláusula que estabelece a exclusão de cobertura ao custeio de medicamento 

importado, e não nacionalizado, sem dúvida é uma estipulação que implica 

limitação de benefício, não se confi gurando, por si só, nenhuma abusividade 

(e-STJ, fl s. 275/287).

(1) Da omissão

De acordo com a jurisprudência do STJ, a contradição ou obscuridade 

remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado, 

devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a 

omissão que enseja a apresentação de embargos declaratórios, consiste na falta 

de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito apresentado 

pelas partes.

No presente caso, contudo, não se vislumbra nenhuma dessas situações, 

tendo sido o tema referente à ausência de registro do fármaco pela ANVISA 

devidamente analisado.

A propósito, veja-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:

Relativamente à alegada omissão quanto ao exame dos artigos 10, inciso V, 

da Lei n. 9.656/98, cumpre anotar que, às fl s. 241 do ven. acórdão embargado, em 

interpretação conforme a Constituição da República, reconheceu-se que o rol da 

ANVISA, elaborado por exigência de tal dispositivo, serve “(a) como um padrão 

mínimo de atendimento na proteção dos interesses do usuário dos serviços prestados 

e (b) como uma descrição de natureza enunciativa no tempo e espaço, incapaz, pois, 

de gerar qualquer tipo de restrição válida juridicamente”.

E, nesse cenário de conformidade entre decisum e lei, declarada a necessidade 

de fornecimento dos remédios em tela por ser indispensável ao tratamento da 

embargada, despiciendo o recurso à cláusula de reserva de Plenário.

Nem mesmo haveria de falar-se em sancionamento administrativo da embargada 

(visto que, ao fornecer os medicamentos, estará a cumprir decisão judicial); muito 

menos, em aplicação de sanção penal, por se tratar de pessoa jurídica (que é infensa 

a essa espécie de reprimenda, excetuadas as hipóteses previstas na Lei n. 9.605/98, Lei 

de Crimes Ambientais a qual, à evidência, não se aplica ao caso em tela).
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Evidencia-se, destarte, que a pretensão deduzida nesta via, em verdade, é 

rediscutir a controvérsia, o que atribuiria ao presente recurso indevido caráter 

infringente (e-STJ, fl s. 270/271 – sem destaques no original).

Dessarte, na hipótese dos autos, embora rejeitado o recurso integrativo 

interposto, a matéria em exame foi enfrentada pela Corte local de modo 

fundamentado e coerente, não se evidenciando o alegado vício. Houve, na 

realidade, julgamento contrário à pretensão da Amil, sem que se lhe possa 

atribuir, contudo, a pecha de omissão.

Como consectário, afasta-se a existência do vício referido no arrazoado 

especial.

(2) Da cobertura securitária ao tratamento médico prescrito sobre medicamento 

não registrado na ANVISA

No caso, cinge-se a controvérsia de mérito sobre a validade da negativa da 

operadora do plano de saúde para cobertura de despesas relativas a tratamento 

médico mediante o uso de medicamento importado, e não registrado na 

ANVISA – “Gemcitabina” e “Nab-Paclitaxel” (Abraxane) –.

A Corte de piso, ao condenar a AMIL a dar cobertura ao tratamento 

indicado por especialista, consignou:

A ré nega assistência à autora sob o fundamento de que o contrato exclui a 

cobertura do medicamento “Nab-Paclitaxel” (Abraxane), por ser importado 

e não registrado na ANVISA (de modo que seu fornecimento implicaria infração 

administrativa).

No que tange à relação estabelecida entre as partes, é correto asseverar 

que o contrato firmado tem por objeto a cobertura de custos e despesas 

correspondentes à assistência médica da demandante.

Observe-se que a conduta da ré, ao negar o custeio do tratamento e, em especial, 

de remédios prescritos pelo médico de confi ança da autora junto a estabelecimento 

integrante de sua lista de credenciados, importa flagrante violação ao direito 

fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana. Portanto, é considerada abusiva tal recusa, como bem asseverou o d. 

magistrado de Primeiro Grau em seu pronunciamento.

De outro flanco, a contratação do seguro-saúde visa, primordialmente, à 

sanidade da requerente, de sorte que, indicados os remédios para melhor 

atendimento do problema havido, afloram abusivas as restrições opostas, 

embasadas em cláusulas que colocam em risco o objeto do contrato, ou seja, a 

preservação da saúde, conforme preceitua o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa 

Consumidor.
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Além disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra nos 

ditames do Código de Defesa do Consumidor e foi posta em contrato de adesão.

[...]

Do exame dos autos, infere-se que o ajuste se apresenta como um típico 

“contrato padrão”, cujas cláusulas, pré-estipuladas pela ré Amil, não relegaram ao 

demandante, ao que parece, qualquer oportunidade de discussão. Assim, aplica-se, 

à espécie, a regra da hermenêutica segundo a qual devem ser interpretadas a favor 

do contratante (ora benefi ciário dos serviços), que aderiu às cláusulas constantes 

do contrato-padrão, impresso em papel timbrado da contratada (prestadora dos 

serviços), por ela estabelecidas.

Demais, o artigo 51 do CDC, expressamente, dispõe que: “são nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, 

incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”. E, exageradas, presumivelmente, em 

face da lei, as cláusulas contratuais que estabeleçam vantagem que “restringe 

direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal 

modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual” (§ 1º, inciso II).

Vai daí que a restrição estabelecida pela ré confi gura típica situação de abuso do 

direito de contratar, tornando letra morta o princípio da autonomia da vontade em 

face da inegável situação de prevalência da parte contratada ante as defi ciências das 

instituições de saúde pública [...]

Bem por isso é que as recusa da ré constitui prática abusiva em detrimento da 

defesa e do respeito ao consumidor.

No caso em foco, de nenhuma relevância que a disposição contratual possa 

estar amparada em posicionamento da ANVISA ou ANS, eis que a evolução da 

ciência médica está além de procedimentos puramente burocráticos, de modo 

que a relação das mencionadas Agências só pode ser lida sob dois aspectos: 

(a) como um padrão mínimo de atendimento na proteção dos interesses do 

usuário dos serviços prestados e (b) como uma descrição de natureza enunciativa 

no tempo e espaço, incapaz, pois, de gerar qualquer tipo de restrição válida 

juridicamente.

Neste sentido precisa a lição do eminente Desembargador Francisco Eduardo 

Loureiro de que: “É rigorosamente irrelevante que a ANS não tenha ainda 

catalogado o medicamente ou o tratamento ministrado ao paciente pelo médico 

que o assiste. Entre a aceitação da comunidade científi ca e os demorados trâmites 

administrativos de classifi cação, não pode o paciente permanecer a descoberto, 

colocando em risco bens existenciais. Evidente que não pode um catálogo de 

natureza administrativa contemplar todos os avanços da ciência, muito menos 

esgotar todas as moléstias e seus meios curativos usados pela comunidade 

médica com base científi ca” (“Planos e Seguros de Saúde” in “Responsabilidade 

Civil na Área de Saúde”, Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva, Ed. Saraiva, Série 

GVlaw, 2007, p. 308).
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Calha também realçar que esta Corte já fi ncou entendimento defi nitivo sobre 

o tema, consoante se pode constatar pela leitura das seguintes Súmulas:

Súmula n. 95: “Havendo expressa indicação médica, não prevalece 

a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos 

associados a tratamento quimioterápico”.

Súmula n. 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa 

de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza 

experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.

Nesse contexto, se a requerente teve de adiantar valores inerentes aos 

medicamentos para suprir a ilícita negativa por parte da requerida, devido, à 

evidência, o ressarcimento dessas despesas, com correção monetária, segundo 

os índices da Tabela Prática desta Corte, desde cada desembolso, e com juros 

moratórios mensais, na base legal, a partir da citação (artigos 405 e 406, CC) 

[e-STJ, fl s. 235/242 - sem destaques no original].

Pois bem!

Conforme a fundamentação acima destacada, a operadora de plano de 

saúde está, em princípio, obrigada ao fornecimento de tratamento médico a que 

se comprometeu por contrato, razão pela qual deve fornecer os medicamentos 

prescritos pelo médico assistente, necessários à recuperação da saúde do 

benefi ciário.

Verifi ca-se que o acórdão recorrido está fundamentado nas normas do 

Código de Defesa do Consumidor para concluir pela abusividade das cláusulas 

que limitam o custeio de fármacos.

Ocorre, porém, consoante bem ressaltado pelo Parquet, que, pela dicção 

do art. 35-G da Lei 9.656/98, as disposições do CDC têm aplicação apenas 

subsidiária aos contratos entre usuários e operadoras de plano de saúde, razão porque 

necessário utilizar precipuamente as normas de controle sanitário para a resolução 

da controvérsia, as quais, como já salientado, proíbem, por óbvio, o fornecimento de 

medicamentos não registrados (pela ANVISA).

Além disso, essa obrigação não se impõe na hipótese em que o 

medicamento recomendado seja de importação e comercialização vetada pelos 

órgãos governamentais, porque o Judiciário não pode impor que a operadora 

do plano de saúde realize ato tipifi cado como infração de natureza sanitária, 

prevista no art. 66 da Lei n. 6.360/76, e criminal também, prevista na norma do 

art. 273 do CP.
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Também por essas razões, a recusa de cobertura contratual pela Amil não 

tem o condão de gerar o dever de indenizar, especialmente porque esta negativa 

era fl agrantemente lícita, razão pela qual não há que se falar na ocorrência de 

dano moral indenizável.

No caso dos autos, verifi ca-se que a tutela antecipada foi deferida aos 

19/6/2015 (e-STJ, fl . 48). Todavia, em consulta ao sítio da ANVISA na internet, 

contatei que o fármaco em questão (Abraxane – paclitaxel ligado à albumina) 

foi registrado na agência reguladora sob o n. 196140001, aos 10/4/2017, com 

vencimento para 4/2022 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2535

1768216201510/?substancia=7262).

Assim, o registro e a legalidade da nacionalização do medicamento ocorreu 

após a antecipação de tutela, e também depois da própria interposição do 

recurso especial aos 29/2/2016 (e-STJ, fl . 276).

Nesse contexto, devem ser modulados os efeitos do presente acórdão para 

reconhecer o dever de cobertura a partir do efetivo registro do medicamento 

Abraxane pela ANVISA, limitando-se o direito de reembolso aos valores 

despendidos tão somente após 10/4/2017.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso especial manejado pela 

Amil, para obrigá-la a fornecer o medicamento em destaque (Abraxane), tão 

somente após o seu efetivo registro pela Anvisa, qual seja, 10/4/2017, excluindo-

se a condenação por dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao 

pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fi xo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Deverá ser observado, se for o caso, o benefício da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.

Nessas condições, nos termos do art. 1.040 do NCPC, pelo meu voto, 

proponho consolidar a seguinte tese:

As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento 

não registrado pela ANVISA.

No caso concreto, voto pelo parcial provimento do recurso especial 

manejado pela Amil, nos termos acima explicitados.

É como voto.
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