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EMENTA

Processual Civil. Direito Civil e Empresarial. Recurso especial. 

Recurso manejado sob a égide do CPC/73. Ação de indenização por 

danos materiais e morais. Resolução de contrato de distribuição. 

Violação do art. 565 do CPC/73. Inovação recursal. Negativa de 

prestação jurisdicional. Não ocorrência. Revaloração dos fatos e 

provas. Possibilidade. Fatos constitutivos do direito do autor. Prova. 

Ausência. Exceção do contrato não cumprido. Culpa concorrente não 

confi gurada. Onerosidade excessiva. Não ocorrência. Supressio não 

caracterizada. Recurso especial provido.

1. É inviável a análise da tese de nulidade do acórdão de origem 

diante do indeferimento do pedido para adiar o julgamento para 

sustentação oral, não suscitada no momento oportuno, por se tratar de 

indevida e inusitada inovação recursal.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco 

em fundamentação deficiente se o Tribunal de origem apreciou 

de maneira sufi ciente e fundamentada as questões que lhe foram 

deduzidas, apenas solucionando a controvérsia em sentido contrário a 

pretensão da recorrente.

3. A revaloração das provas e dos fatos expressamente transcritos 

e delineados no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula n. 7 

do STJ.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

598

4. A procedência do pedido se deu com base em mera presunção 

de veracidade das alegações iniciais, impondo-se reconhecer que as 

autoras não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia 

no processo, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC/73.

5. Na hipótese, as distribuidoras pretendem ser indenizadas por 

danos materiais e morais decorrentes da celebração de instrumentos 

de confi ssão de dívida que lhes impingiram onerosidade excessiva. No 

entanto, o acervo fático-probatório delimitado no acórdão recorrido 

não permite concluir que houve culpa da ré no ato danoso.

6. Nos contratos bilaterais, caracterizados pela existência de 

direitos e deveres recíprocos, não é dado a um dos contratantes 

reclamar a prestação do outro antes de cumprida a sua própria (art. 

476 do CC/02).

7. A culpa concorrente, embora possa ser estendida à 

responsabilidade contratual, só deve ser admitida em casos excepcionais, 

quando não se cogita de preponderância causal manifesta e provada da 

conduta do agente. Doutrina.

8. A confi guração da culpa concorrente exige a simultaneidade dos 

atos jurídicos. Em consequência, a sucessividade no descumprimento 

dos deveres contratuais implica o seu afastamento. Na hipótese, o 

inadimplemento relevante foi o das autoras, que não honraram com o 

pagamento dos produtos adquiridos para distribuição.

9. Não configura onerosidade excessiva os riscos ordinários 

assumidos nas relações negociais no exercício da autonomia privada 

das partes contratantes. Inteligência do Enunciado n. 366, aprovado 

na IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: O fato 

extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele 

que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação.

10. No caso, o inadimplemento das distribuidoras com o posterior 

parcelamento do débito em 70 vezes por instrumento de confi ssão de 

dívida constituiu risco negocial assumido para garantir a continuidade 

do contrato, não se incluindo o endividamento daí resultante no 

conceito de fato imprevisível ou extraordinário.

11. A supressio indica a possibilidade de se considerar suprimida 

uma obrigação contratual, na hipótese em que o não exercício pelo 
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credor do direito correspondente gere no devedor a justa expectativa 

de que esse não exercício se prorrogará no tempo.

12. As circunstâncias fáticas traçadas no acórdão recorrido não 

permitem concluir que tenha sido criada uma justa expectativa de 

continuidade do contrato de distribuição. A renegociação do pagamento 

das dívidas das distribuidoras não poderia ter sido interpretada como 

renúncia ao direito da credora de resolver motivadamente o contrato 

de distribuição, diante do inadimplemento do pactuado nas confi ssões 

de dívida.

13. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

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

voto do Sr. Ministro Relator.

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

Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Dr(a). Debora Ines Kram Baumöhl Zatz, pela parte recorrente: Danone 

Ltda

Brasília (DF), 19 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 22.3.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Trata-se de recurso especial interposto 

nos autos de ação indenizatória c.c. danos materiais e morais ajuizada por 

Distribuidora de Laticínios do Pará Ltda.-EPP e L.M. Fernandes e Cia. Ltda. 

(Distribuidoras) contra Danone Ltda. (Danone) objetivando a reparação dos 

prejuízos causados em virtude da resolução dos contratos de distribuição de 

mercadorias que celebraram.
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O Juízo da 1ª Vara Cível de Belém/PA julgou o pedido procedente e 

condenou a Danone a pagar os danos materiais, morais e lucros cessantes no 

valor correspondente as compras efetuadas pelas Distribuidoras no período de 

novembro de 2006 a novembro de 2008, corrigido pelo INPC do IBGE (e-STJ, 

fl s. 5.743/5.748).

O recurso de apelação interposto por Danone foi provido em parte pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reformar a sentença proferida pelo 

juízo de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação 

diante do reconhecimento da culpa concorrente no rompimento do contrato, 

condenando a Danone ao pagamento de danos materiais no valor da soma 

total das compras feitas pelas Distribuidoras durante o período de novembro de 

2006 a novembro de 2009, dividido por 1/12 (um doze avos), e, danos morais 

no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), ambos devidos juros, 

pelo INPC, desde a citação e correção do a partir da rescisão do contrato. Os 

honorários advocatícios foram fi xados em 10% do valor da condenação. O 

acórdão recebeu a seguinte ementa:

Empresarial e Processual Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. 

Rescisão de contrato de representação, distribuição, transporte e merchandising. 

Nulidade da sentença. Julgamento extra petita. Não caracterizado. Correlação entre 

sentença e pedidos da inicial. Falta de provas. Onerosidade excessiva do contrato. 

Comprovada. Inadimplência das representantes. Confi gurada. Culpa concorrente. 

Aplicabilidade. Redução do valor da indenização. Compensação. Impossibilidade. 

Inexistência de reconvenção ou pedido contraposto. Apelação conhecida e 

parcialmente provida.

I. Não se concebe nulidade da sentença por suposto julgamento extra 

petita se há identidade entre o dispositivo da sentença e os pedidos da inicial, 

confi gurando, desse modo, a congruência objetiva entre o pleito delimitado na 

fase postulatória e a tutela jurisdicional formalizada na fase decisória.

II. Em relação a falta de provas da onerosidade excessiva criada no contrato, 

tem-se que tal circunstância está devidamente evidenciada nos autos, através de 

compreensão contextual do contrato comercial, a partir do qual, verifi ca-se que a 

Apelante - enquanto representada - poderia ter rescindido o contrato assim que 

as autoras se tornaram inadimplentes, mas preferiu manter o negócio jurídico, 

estabelecendo às representantes, outras obrigações absurdas e impossíveis de 

serem integralmente cumpridas.

III. Lado outro, não se pode considerar que a rescisão do contrato se deu 

exclusivamente por ação da Apelante, na medida em que as autoras, ora Apeladas, 

mantiveram-se inadimplentes com pagamento de duplicatas originadas na 

relação contratual.
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IV. Na perspectiva da teoria da causalidade adequada, a inadimplência das 

autoras também constitui circunstância decisiva para o ato de rescisão contratual.

V. Firma-se, in casu, que ambos contratantes tiveram responsabilidade pela 

rescisão do contrato, situação que caracteriza mitigação da responsabilidade civil 

da Apelante, haja vista a concorrência de culpa, aplicável, excepcionalmente, às 

relações contratuais.

VI. Quanto ao pedido de compensação, assinala-se tratar de pleito originário 

no presente apelo, sem correspondência com as impugnações específi cas da 

contestação ou, pela via adequada, que seria a ação reconvencional, na exata 

dicção do art. 315, do CPC.

VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. (e-STJ, fl s. 5.829/5.830)

Contra esse acórdão foram apresentados embargos de declaração por 

Danone que foram conhecidos e parcialmente acolhidos para (1) corrigir a data 

fi nal do período base da indenização por danos materiais, estabelecendo-se 

como novembro de 2008; (2) substituir o INPC pela taxa Selic como índice 

de correção dos danos materiais e morais; e, (3) fi xar como termo inicial da 

atualização dos danos morais a data do arbitramento, isto é, 29/5/2015. Veja-se 

a ementa:

Embargos de declaração. Preliminar de inépcia. Afastada. Possibilidade de 

cumulação de danos decorrentes de investimentos e lucros cessantes. Art. 473, 

parágrafo único do CC. Omissões e contradição. Contrato de representação comercial, 

transporte, distribuição e merchandising. Rescisão contratual. Danos morais e 

materiais. Caracterizados. Erros materiais confi gurados. Período base da indenização 

dos danos materiais e índice de juros e correção monetária dos danos. Taxa Selic. 

Contradição. Termo inicial da correção dos danos morais. Data do arbitramento. 

Súmula 362 STJ. Correção do julgado. Embargos conhecidos e providos em parte.

I. Não se afigura violação ao art. 295, parágrafo único, inc. IV, do CPC em 

decorrência da cumulação de pedidos de reparação por lucros cessantes e 

indenização dos investimentos;

II. Verifi cada a ocorrência de erros materiais em relação ao período base do 

cálculo da indenização, vez que constou no acórdão o período de novembro de 

2006 a novembro de 2009, quando deveria, na verdade, constar de novembro de 

2006 a novembro de 2008; bem como no tocante ao índice de juros aplicável aos 

danos, devendo ser corrigido o indexador INPC pela taxa Selic, a qual já refl ete os 

juros de mora e a correção monetária, conforme precedentes do STJ;

III. Além disso, necessário sanar a contradição no que se refere ao termo inicial 

de incidência da correção dos danos morais, porquanto, na esteira da Súmula 362 

do STJ, a correção se dará a partir do arbitramento, e não do evento danoso.
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IV. No mais, mantém-se incólume o acórdão guerreado, haja vista que as 

demais alegações da embargante não são aptas a conceber efeito modifi cativos 

aos embargos, inexistindo, outrossim, qualquer outra omissão ou contradição.

V. Embargos conhecidos e providos em parte. (e-STJ, fl . 5.874)

Inconformada, Danone interpôs o presente recurso especial com 

fundamento no art. 105, III, “a”, da CF, alegando preliminarmente (1) a nulidade 

do acórdão de origem diante do indeferimento do pedido de sustentação oral, 

além de sustentar que (2) o julgado é nulo porque se omitiu sobre diversas 

questões de mérito sustentadas na apelação e nos aclaratórios, o que lhe 

compromete também a fundamentação, infringindo os arts. 131, 165, 282, III, 

300, 505, 515, 485, II, e 535, 1 e II, do CPC/73; (3) foram violados os arts. 130 

e 333, I, do CPC/73 porque a onerosidade excessiva depende de prova; (4) a 

onerosidade excessiva pressupõe a existência de extrema desvantagem para um 

dos contratantes em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 

circunstâncias que não foram descritas no julgado, violando o art. 478 do CC/02; 

(5) exerceu legitimamente seu direito de resolver o contrato de distribuição, não 

havendo que se falar em abuso de direito, o que caracteriza ofensa aos arts. 187 

e 188, I, do CC/02; (6) a teoria da supressio não se aplica ao caso, infringindo 

o acórdão a quo o princípio do boa-fé previsto nos arts. 113, 421 e 422 do 

CC/02; (7) o art. 476 do CC/02 foi violado porque o contrato de distribuição 

é bilateral e, sendo assim, a inadimplência por uma das partes acarreta sua 

resolução; (8) a solução adotada no acórdão a quo violou os arts. 884 e 886 do 

CC/02 diante da indenização milionária fi xada, resultando no enriquecimento 

sem causa das Distribuidoras que tiveram reconhecida uma indenização superior 

ao valor do débito; (9) os arts. 27, “j” e 35, “c”, da Lei n. 4.886/65 (Lei de 

Representação Comercial) foram violados pois, além de não reger a hipótese dos 

autos, a aplicação das penalidades previstas nas normas mencionadas pressupõe 

inexistência de justa causa; (10) a inicial é inepta porque cumulou pedidos 

indenizatórios incompatíveis entre si, já que o pedido de indenização dos 

investimentos realizados exclui automaticamente o pedido de lucros cessantes, 

caracterizando ofensa aos arts. 267, I e 295, I, parágrafo único, IV, do CPC/73 

e 473 e 720 do CC/02; (11) a petição inicial delimitou a causa, destacando os 

investimentos feitos para adimplir o negócio, razão por que o acórdão afrontou 

os limites do pedido consoante o disposto nos arts. 128, 293 e 460 do CPC; 

(12) os lucros cessantes devem ser certos, impossibilitando a indenização dos 

danos hipotéticos, o que ofendeu o art. 402 do CC/02; (13) a culpa concorrente 

é incompatível com a indenização integral por rompimento de contrato sem 
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justa causa prevista no art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/65, o que viola a essência do 

art. 945 do CC/02, sendo que, no caso, a indenização deveria ter sido reduzida 

proporcionalmente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do valor líquido das compras 

efetivamente feitas e quitadas no período indicado no acórdão (novembro de 

2006 a novembro de 2008); (14) se mantida a condenação, a base de cálculo 

deverá considerar apenas compras efetivamente realizadas, contabilmente 

lançadas e devidamente quitadas, abatendo-se todas as notas que tenham sido 

canceladas ou objeto de devolução (total ou parcialmente), bem como abatendo-

se os impostos devidos e descontos, sob pena de violação do art. 27, “j”, da Lei 

n. 4.886/65 que determina como critério para o arbitramento do dano material 

a “retribuição auferida” pelos distribuidores; (15) o acórdão determinou que a 

liquidação se dará por simples cálculos aritméticos, o que viola os arts. 475-A, 

475-C, 475-D e 475-J do CPC/73, uma vez que a liquidação por arbitramento 

é obrigatória na hipótese; (16) os arts. 186 e 927 do CC/02 foram violados 

porque o simples inadimplemento contratual não determina, em regra, dano 

moral indenizável; (17) o indeferimento da compensação pelo Tribunal de 

origem violou os arts. 326 e 333, II, do CPC/73 porque compensação é matéria 

de defesa e, como tal, independe de reconvenção ou pedido contraposto; e, (18) 

o acórdão violou o art. 21 do CPC/73 ao fi xar a sucumbência recíproca porque 

as Distribuidoras decaíram da maior parte do pedido, constituindo-se devedoras 

dos honorários advocatícios a favor dos patronos da Danone.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certifi cado à e-STJ, fl . 

5.928.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): De plano, vale pontuar que o 

presente recurso foi interposto com fundamento no CPC/73, razão pela qual 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele 

prevista, com a interpretação dada pelo Enunciado 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.
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Conforme constou no relatório, o presente recurso especial foi interposto 

nos autos de ação indenizatória c.c. danos materiais e morais objetivando a 

reparação dos prejuízos causados em virtude da resolução dos contratos de 

distribuição de mercadorias celebrados entre as Distribuidoras, que atuam em 

Belém do Pará - PA, e a Danone.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Belém/PA julgou o pedido procedente e 

condenou a Danone a pagar os danos materiais, morais e lucros cessantes no 

valor correspondente as compras efetuadas pelas Distribuidoras no período de 

novembro de 2006 a novembro de 2008, corrigido pelo INPC do IBGE (e-STJ, 

fl s. 5.743/5.748).

O recurso de apelação interposto por Danone foi provido em parte pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reformar a sentença proferida pelo 

juízo de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos da ação 

diante do reconhecimento da culpa concorrente no rompimento do contrato, 

condenando aquela ao pagamento de danos materiais no valor da soma total 

das compras feitas pelas Distribuidoras durante o período de novembro de 

2006 a novembro de 2009, dividido por 1/12 (um doze avos), e, danos morais 

no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mais juros desde a 

citação, pelo INPC, e correção desde o rompimento do contrato. Os honorários 

advocatícios foram fi xados em 10% do valor da condenação.

Contra esse acórdão foram apresentados embargos de declaração por 

Danone que foram conhecidos e parcialmente acolhidos para (1) corrigir a data 

fi nal do período base da indenização por danos materiais, estabelecendo-se 

como novembro de 2008; (2) substituir o INPC pela taxa Selic como índice 

de correção dos danos materiais e morais; e, (3) fi xar como termo inicial da 

atualização dos danos morais a data do arbitramento, isto é, 29/5/2015.

Daí o manejo do presente recurso especial com fundamento no art. 105, 

III, “a”, da CF alegando, em síntese, (1) preliminar de nulidade diante do 

indeferimento do pedido de sustentação oral na origem, além de sustentar (2) 

negativa de prestação jurisdicional e nulidade do acórdão por fundamentação 

defi ciente; (3) falta de prova do direito constitutivo das Distribuidoras; (4) o 

contrato de distribuição é bilateral e, sendo assim, a inadimplência por uma 

das partes acarreta sua resolução; (5) ausência de onerosidade excessiva; (6) 

inaplicabilidade da teoria da supressio; e, subsidiariamente, (7) impossibilidade 

de cumulação de verbas indenizatórias (lucros cessantes e indenização por 

investimentos feitos negócio); (8) fi xação do valor indenizatório sem observar a 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 595-753, abril/junho 2019 605

culpa concorrente; (9) necessidade de determinar a liquidação por arbitramento; 

(10) ausência de fundamento para a condenação por danos morais; (11) 

cabimento da compensação; e, (12) não cabimento da sucumbência recíproca.

(1) Da nulidade em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral na 

origem

A preliminar de nulidade do acórdão de origem diante do indeferimento 

do pedido para adiar o julgamento para sustentação oral não pode ser conhecida.

A Danone lançou as seguintes razões no recurso especial para sustentar a 

alegada ofensa ao art. 565 do CPC/73:

Por último, cumpre notar que a recorrente, por seus novos advogados nos 

autos, requereram o adiamento do julgamento para sustentação oral, com fulcro 

no art. 565 do CPC, o que foi indeferido pelo DD. Des. Relator, na sessão de 

julgamento (doc. 02), sob argumento de que não haveria prejuízo, pois havia 

outros advogados constituídos nos autos, e os atuais não teriam juntado 

procuração. Mas o adiamento do julgamento por uma sessão é direito da parte, 

consoante já decidiu esse STJ, razão por que o indeferimento do pedido de 

adiamento, seja aos novos advogados, seja aos então patronos, signifi cou ofensa 

ao art. 565 do CPC, impondo a anulação dos vv. acórdãos (para que seja retomado 

o julgamento da apelação, com oportunidade de sustentação oral). Ademais, o 

novo procurador tinha, sim, procuração outorgada nos autos, embora pudesse 

pedir o adiamento sem juntá-la de plano (art. 37 do CPC). (e-STJ, fl s. 5.898/5.899 – 

destaques no original)

Além da evidente defi ciência na fundamentação, por falta de indicação de 

que modo teria sido violado o art. 565 do CPC/73 (Súmula n. 284 do STF), 

a Danone deixou de se insurgir contra o alegado indeferimento da sustentação oral 

no momento oportuno, no caso, nos embargos de declaração. A matéria foi suscitada 

apenas nas razões do recurso especial, caracterizando indevida e inusitada 

inovação recursal, o que torna inviável a análise do pleito diante da confi guração 

da preclusão consumativa.

Ressalte-se que na certidão de julgamento do acórdão nem sequer consta 

que houve pedido de adiamento da sessão de julgamento para sustentação oral 

(e-STJ, fl . 5.830).

Além disso, tampouco há nos autos decisão do Tribunal a quo indeferindo 

o pedido de adiamento da sessão de julgamento porque a publicação acostada ao 

recurso especial só disse o seguinte:
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Inicialmente, o Des. Relator, monocraticamente, indeferiu as petições do 

Apelante. A primeira (protocolo 201501801473-45) em razão de norma regimental 

vedar vista e juntada aos autos com pedido de julgamento e a segunda (protocolo 

201501828680-98), além da mesma razão do indeferimento anterior, em face da 

petição não vir acompanhada de nova procuração ou substabelecimento e, 

havendo procurador habilitado nos autos, não haverá prejuízo à apelante no 

julgamento do feito. (e-STJ, fl . 5.925)

Sobre a inovação recursal, confi ram-se os precedentes desta Corte:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação monitória. Extinção 

do processo por abandono. Intimação pessoal do autor e de seu advogado via 

Diário da Justiça. Alegação de violação aos arts. 75 e 280 do CPC/2015. Inovação 

recursal. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 

Revisão das conclusões estaduais. Impossibilidade. Necessidade de reexame do 

acervo fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ. Agravo interno desprovido.

1. A alegação de ofensa aos arts. 75 e 280 do CPC/2015 somente foi trazida nas 

razões do recurso especial, constituindo indevida inovação recursal, o que torna 

inviável a análise do pleito ante a confi guração da preclusão consumativa.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência 

desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas 

a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

3. A revisão da conclusão estadual - acerca da intimação da recorrente e de seu 

patrono no prazo legal para dar andamento ao feito - demandaria o revolvimento 

do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do 

recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Razões recursais insufi cientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1.345.310/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 

Turma, j. 17/12/2018, DJe 1/2/2019 – sem destaque no original)

Agravo interno no recurso especial. Processual Civil (CPC/2015). Agravo de 

instrumento. Arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento 

de sentença. Desnecessidade de vinculação aos limites percentuais previstos no 

§ 3º do art. 20 do CPC/73. Arbitramento feito com base na equidade. Revisão do 

quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Possibilidade restrita aos 

casos em que se verifi que exorbitância ou irrisoriedade. Precedentes desta Corte no 

sentido de que a irrisoriedade restaria confi gurada quando não observado o piso de 

1%. Confi guração na espécie. Alegada preclusão consumativa concernente aos 

honorários. Tese suscitada apenas na interposição do agravo interno. Indevida 

inovação recursal. Agravo interno desprovido.
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(AgInt no REsp 1.690.906/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, j. 19/11/2018, DJe 21/11/2018 – sem destaque no original)

(2) Da negativa de prestação jurisdicional e fundamentação defi ciente

A Danone afi rmou que apesar da oposição dos embargos de declaração, o 

Tribunal a quo não se manifestou sobre os vícios apontados nos aclaratórios e 

deixou de fundamentar o acórdão impugnado.

Não há falar em omissão ou ausência de fundamentação do acórdão 

recorrido que apreciou as questões que lhe foram submetidas, embora de forma 

desfavorável a pretensão da recorrente.

Com efeito, o julgador não está obrigado a responder a todos os 

questionamentos formulados pelas partes, cabendo-lhe apenas indicar 

a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as 

peculiaridades do caso concreto.

Sem adentrar no acerto ou desacerto do julgamento, o Tribunal a quo, 

de forma clara, fundamentada e sufi ciente, consignou expressamente que (1) 

é possível cumular os pedidos de reparação por lucros cessantes e indenização 

dos investimentos; (2) a fundamentação da causa de pedir pelas Distribuidoras 

com base no art. 473, parágrafo único, do CC/02 não representa uma vedação 

à possibilidade de cumular pedido de indenização a título de lucros cessantes, 

além do que o fundamento legal citado na petição inicial não vincula o juiz; (3) 

a alegação de que os pedidos de reparação por lucros cessantes e indenização dos 

investimentos são incompatíveis entre si por se tratar de contrato empresarial 

por tempo indeterminado não foi feita nas razões da apelação, o que caracteriza 

indevida inovação recursal; (4) a mitigação da responsabilidade civil em virtude 

do reconhecimento da culpa concorrente foi considerada no julgado, uma vez 

que o art. 27, “j”, da Lei de Representações Comerciais dispõe que o mínimo 

legal para indenização da parte representante será justamente 1/12 (um doze 

avos), ou seja, a reparação civil do representante já está fi xada no patamar 

mínimo, não podendo ser quantifi cada em valor inferior, sob pena de se mitigar 

em excesso a responsabilidade civil da Danone, desconsiderando, assim, a sua 

culpa concomitante; (5) os fundamentos fáticos da onerosidade excessiva foram 

analisados, tendo sido explicitados os motivos que denotaram a culpa da Danone, 

a qual se evidenciou através de sucessivos pactos que subverteram o equilíbrio 

contratual entre as partes; (6) não há incerteza quanto a base da indenização por 

danos materiais fi xados, que abrange tão somente as compras de produtos que 
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as Distribuidoras efetivamente realizaram, segundo as notas fi scais constantes 

nos autos; (7) quanto à forma de liquidação de sentença, é possível se alcançar o 

quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético, além do que nada impede 

a alteração da forma de liquidação de sentença por ocasião da fase executiva; (8) 

o dano moral foi devidamente fundamentado e valorado; (9) a compensação 

não confi gura matéria de defesa mas sim pretensão do réu, deixando a Danone 

de formular o pedido pelo meio processual adequado – reconvenção ou pedido 

contraposto na contestação; (10) a fi xação dos honorários de sucumbência no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação já denota com 

máxima clareza a existência de sucumbência recíproca no caso concreto dos 

autos; (11) não há necessidade individualização da indenização em favor das 

Distribuidoras porque os danos morais e materiais dizem respeito a ambas em 

regime claro de solidariedade (e-STJ, fl s. 5.874/5.884).

Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífi ca ao proclamar que se os 

fundamentos adotados bastam para justif icar o concluído na decisão, o julgador 

não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte (AgRg 

no AREsp 529.018/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 

1º/9/2014).

No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados:

Processo Civil. Agravo regimental em recurso especial. Cumprimento de 

sentença. Decisão do juiz da causa. Inexistência de conteúdo decisório e de 

gravame para a parte. Irrecorribilidade. Jurisprudência do STJ. Violação dos arts. 

165, 458 e 535 do CPC. Não ocorrência.

1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do 

CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e sufi ciente, sobre os 

pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2. O que distingue o despacho da decisão interlocutória impugnável via 

agravo de instrumento é a existência ou não de conteúdo decisório e de gravame 

para a parte. Jurisprudência do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.309.949/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, julgado aos 5/11/2015, DJe de 12/11/2015 - sem destaque no original).

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil. Processual Civil. Agravo 

regimental no recurso especial. Responsabilidade civil. Dano moral. Publicação de 

matéria jornalística ofensiva à honra da parte autora. Dano moral caracterizado. 

Violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC. Omissão e falta de fundamentação 

inexistentes. Ofensa aos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil. Ato ilícito e nexo 
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de causalidade comprovados. Pleito de revisão do quantum. Desnecessidade. 

Verba fi xada em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Reforma do julgado. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial. 

Não comprovado.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC quando o Tribunal de 

origem resolveu fundamentadamente as questões pertinentes ao litígio, mostrando-

se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos 

expendidos pelas partes. [...]

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.422.943/RJ, da minha relatoria, Terceira Turma, julgado aos 

20/10/2015, DJe de 11/11/2015 - sem destaque no original).

Nesse contexto, o julgado apreciou de maneira sufi ciente e fundamentada 

as questões que lhe foram deduzidas, apenas solucionando-a de forma diversa 

da almejada pela Danone.

Portanto, ponto omisso no julgado não há, pois entendimento contrário ao 

interesse da parte e omissão são conceitos díspares.

(3) Da falta de prova do direito constitutivo das Distribuidoras (art. 333, I, do 

CPC/73)

A matéria controvertida submetida a análise desta Corte Superior diz 

respeito a responsabilidade pela resolução do Contrato de Representação 

Comercial, Distribuição, Transporte e Merchandising fi rmado entre a Danone e 

as Distribuidoras, que atuavam em Belém do Pará.

O Tribunal de origem entendeu que houve culpa concorrente das partes 

no rompimento contratual diante da inadimplência das Distribuidoras e da 

onerosidade excessiva imposta pela Danone em razão de instrumentos de 

confi ssão de dívida com a estipulação de cláusulas leoninas, o que resultou em 

uma dívida vultosa e impossível de ser solvida, com a fi nalidade de impor a 

resolução do contrato.

Veja-se o que constou no acórdão recorrido:

[...] a Ré sustenta que não há provas de que a formalização do contrato tenha, 

de alguma forma, causado ilimitada onerosidade às Autoras e, por isso mesmo, 

gerado um desiquilíbrio econômico; não houve - segundo a recorrente - prova 

fi rme e demonstrativa da onerosidade criada no contrato.

Todavia, a comprovação da onerosidade excessiva criada pela Apelante está 

basicamente evidenciada na sucessão de instrumentos de confissão de dívida e 
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débito que as partes constituíram, sendo legítimo concluir que o negócio jurídico se 

viciou quando, inobstante a reiterada inadimplência das autoras, a Ré, ainda assim, 

manteve-se indiferente, formando e estabelecendo novos créditos em desfavor 

daquelas, possibilitando o aumento considerável do valor da dívida.

A compreensão do magistrado de primeiro grau, nesse ponto, mostra-se 

acertada quando fundamenta que (fl s. 6.213/6.218-vol. XXXII):

(...) Certo é que a Danone, diante da inadimplência das autoras, 

com o mais alto grau de dolo, preparou um contrato impossível de ser 

cumprido para impor a rescisão do contrato de distribuição (...) A primeira 

condição, imposta pela cláusula 7.1 do contrato de folha 6.130, seria que, 

após a assinatura do contrato, as autoras só poderiam comprar novos 

produtos à vista, ou seja, a Danone só remeteria seus produtos mediante 

a comprovação do pagamento antecipado. Assim como o fabricante 

não recebe à vista do distribuidor, este igualmente não recebe à vista 

do varejo. (...) A cláusula 2ª do contrato, que prevê pagamento semanal, 

combinada com a cláusula 7.1, que exige o pagamento antecipado na 

compra de mercadorias, para um distribuidor já com problemas de caixa, é 

irrecusavelmente contraditória (ou perplexa)

Não há como negar que os instrumentos de confi ssão de dívida e assunção 

de débito evidenciam com bastante clareza um desiquilíbrio econômico do 

contrato. De fato, a par dessas novas obrigações, as autoras se viram em situação 

totalmente desfavorável na formatação bilateral, haja vista que constituíram 

uma dívida vultuosa, sem qualquer possibilidade de saldá-la. E a Apelante tinha 

perfeitas condições de saber que tais prestações seriam inadimplidas, mas, 

mesmo assim, preferiu manter a relação contratual como forma de aumentar mais 

ainda seu crédito perante as autoras.

Na verdade, a Danone Ltda. teve o direito de não adimplir com suas obrigações 

e rescindir motivadamente o pacto assim que se caracterizou a inadimplência 

da empresa L. M. Fernandes & Cia Ltda - ME, ou seja, por ocasião do primeiro 

contrato de confi ssão de dívida, promessa de pagamento e constituição de garantia 

(12/02/2009), contudo, aquiesceu a mantença da relação contratual, instituindo 

obrigações novas e, renovou essa conduta, por ocasião do secundário contrato 

de assunção de débito formalizado em 19/05/2009, criando assim, um plexo de 

prestações absurdas e impossíveis diante da situação das autoras.

Quando a Apelante fi rmou o instrumento de confi ssão de dívida, promessa de 

pagamento e constituição de garantia (fls. 6.115/6.118-vol. XXXI) sabia ou pelo 

menos poderia prever, que as autoras estavam em difi culdade econômica, posto 

que não conseguiram solver dívidas oriundas de duplicatas anteriormente emitidas. 

Ainda assim, menos de três meses depois, a Apelante formalizou com as Apeladas 

um instrumento de assunção de débito, promessa de pagamento e dação em 

pagamento (fl s. 6.122/6.131-vol. XXXI), no qual estabeleceu novas obrigações às 
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autoras que conjuntamente tornaram o adimplemento do contrato impossível às 

autoras.

Observe-se as seguintes cláusulas: d) cláusula 2 - cria obrigação de pagamento 

parcelado em 70 vezes de dívida de R$-1.037.761,55 (um milhão, trinta e sete mil 

e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), com prestações 

que variavam entre R$-7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e R$-350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais); ii) cláusula 2.4 - institui a possibilidade de a 

Apelante reter créditos da Cessionária no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais) como 

forma de amortização do débito principal, sendo que se média dos créditos for 

inferior a este valor, a cessionária deveria complementar; iii) cláusula 7.1 - cria a 

obrigação para a Cessionária de pagamento à vista nos casos de compra de novas 

mercadorias.

[...]

Conclui-se, portanto, que havia efetivamente justo motivo para rescisão unilateral 

por parte da Apelante, em que pese não tenha se utilizado dessa faculdade para 

rescindir contemporaneamente, já que esta preferiu manter o vínculo comercial 

com as autoras, mesmo já existindo débitos vultuosos relacionados ao contrato de 

representação, distribuição, transporte e merchandising. (e-STJ, fl s. 5.824/5.839)

O Tribunal de origem presumiu que diante da inadimplência das 

Distribuidoras a Danone poderia prever que elas estavam em dificuldade 

econômica e não poderiam cumprir o avençado nos instrumentos de confi ssão 

de dívida, celebrados aos 12/02/2009 e 19/05/2009. Donde concluiu que tais 

instrumentos foram fi rmados com o objetivo de extrair de seu inadimplemento 

causa hábil à resolução dos contratos de distribuição.

Nesse contexto, evidencia-se que houve má-valoração das provas dos 

autos pelo Tribunal a quo no que concerne a fi xação da culpa da Danone pela 

inadimplência das Distribuidoras e à existência de nexo de causalidade com a 

celebração de instrumentos de confi ssão de dívida com o objetivo de aumentar 

sobremaneira o seu crédito.

A demonstração de desequilíbrio econômico dos contratos de confi ssão de 

dívida e parcelamento do débito dependia da produção de prova técnica contábil 

ou de natureza econômico-fi nanceira para que se pudesse concluir a respeito de 

eventual onerosidade decorrente do parcelamento da dívida e dos pagamentos 

semanais, da exigência de compra dos produtos à vista e da impossibilidade 

econômica das Distribuidoras cumprirem o avençado. Tais fatos são insuscetíveis 

de presunção.

O parecer contábil juntado com a inicial não se presta para tal fi m. A 

perícia foi realizada objetivando apurar eventual excesso de execução decorrente 
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dos índices de correção e dos encargos indevidos utilizados na cobrança da 

dívida (e-STJ, fl s. 150/156).

Ademais, intimadas para especifi car provas, as Distribuidoras deixaram 

transcorrer o prazo sem manifestação (e-STJ, fl s. 5.738/5.743).

Na espécie, é patente a fragilidade das provas do fato constitutivo do 

direito das Distribuidoras e incontestável que a procedência do pedido se deu 

com base em mera presunção de veracidade das alegações iniciais.

Portanto, dos fatos e documentos que integram o acórdão, impõe 

reconhecer que as Distribuidoras não se desincumbiram do ônus probatório que 

lhes competia no processo, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC/73 (atual 

art. 373, I, do NCPC).

(4) Da exceção do contrato não cumprido e da não conf iguração da culpa 

concorrente

Nos contratos bilaterais, caracterizados pela existência de direitos e deveres 

recíprocos, não é dado a um dos contratantes reclamar a prestação do outro 

antes de cumprida a sua própria, nos termos do art. 476 do CC/02:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida 

a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

O fundamento da norma legal reside na equidade, devendo existir uma 

execução simultânea das obrigações, conforme leciona NELSON ROSENVALD:

O sistema jurídico pretende que haja uma execução simultânea das obrigações. 

A boa-fé objetiva e a segurança do comércio jurídico demandam o respeito pelas 

obrigações assumidas de modo a unir o destino das duas obrigações, de forma 

que cada uma só será executada à medida que a outra também o seja. Trata-se 

de uma verdadeira situação de interdependência, que assegura não apenas o 

interesse das partes na realização da fi nalidade comum (função social interna), 

mas satisfaz a ordem social que procura pelo adimplemento como imposição de 

justiça comutativa (função social externa).

A aplicação da exceção é a maneira de assegurar que as obrigações recíprocas 

se mantenham coesas, a fi m de que uma das partes só possa ser compelida a 

prestar seu compromisso caso a outra proceda de igual modo. Note-se que, 

enquanto o descumprimento for temporário, a exceptio servirá como forma de 

pressão, hábil a compelir o devedor a executar sua obrigação, preservando a 

unidade indivisível do contrato, vista de maneira complexa e global, além de 

servir de garantia contra as consequências de uma inexecução defi nitiva. Todavia, 
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constatando-se a impossibilidade total de cumprimento, deverá o credor lesado 

pleitear a resolução contratual pelo inadimplemento, desvinculando-se da relação 

obrigacional (art. 475 do CC). (Código Civil Comentado. Coord. MIN. CEZAR 

PELUSO. São Paulo: Manole, 2007, p. 371 – sem destaque no original).

A inadimplência das Distribuidoras configurou motivo legal para a 

resolução do contrato, afastando o dever de indenizar.

Em que pese a inadimplência das Distribuidoras, a Danone não deixou de 

lhes fornecer os produtos, apenas pactuou a dilação do pagamento dos atrasados 

através de instrumentos de confissão de dívida. Uma vez não cumprida a 

obrigação, a Danone notifi cou as Distribuidoras com a fi nalidade de formalizar a 

resolução contratual (e-STJ, fl s. 242/247).

Diante da regra da bilateralidade, a culpa concorrente, embora possa ser 

estendida à responsabilidade contratual, só deve ser admitida em casos excepcionais, 

quando não se cogita de preponderância causal manifesta e provada da conduta do 

agente (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 

São Paulo: Ed. Atlas, 2010, p. 59).

O acórdão do Tribunal Estadual concluiu que a inadimplência das 

Distribuidoras não sobressai como única causa direta da descontinuidade do negócio 

jurídico fi rmado entre as partes contratantes, haja vista que a Apelante se manteve 

convenientemente inerte para o aumento do crédito (e-STJ, fl . 5.837).

Não há na presumida intenção da Danone de constituir uma “dívida 

vultosa” culpa concorrente.

A concorrência de culpas demandaria que a causa do inadimplemento, 

por ato recíproco das partes, derivasse do mesmo evento. Se há sucessividade 

no descumprimento de cada uma das partes, deve ser buscado o primeiro 

inadimplemento relevante do contrato e, a partir dele, reconher-se à outra parte 

o direito de opor, como matéria de defesa, a exceção do contrato não cumprido.

Extrai-se do substrato fático-probatório dos autos que o primeiro 

inadimplemento relevante foi o das Distribuidoras, que não honraram com o 

pagamento dos produtos adquiridos da Danone recebidos para distribuição, o 

que impede a aplicação da teoria da concorrência de culpas.

Sobre culpa concorrente e fatos sucessivos, confi ra-se o precedente da 

Terceira Turma, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

Processo Civil. Ação de reintegração de posse e ação de rescisão de contrato, 

propostas por cada um dos titulares das posições contratuais, reciprocamente. 
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Contrato de arrendamento de estaleiro. Condição resolutiva consubstanciada 

na entrada em efi cácia, na data fi xada no instrumento, de contratos a serem 

fi rmados pela arrendatária para construção de embarcações no imóvel. Constante 

prorrogação da data-limite para referidas construções. Posterior mudança do 

controle acionário da arrendante, com substantiva redução patrimonial. 

Reconhecimento, pelo Tribunal, de hipótese de culpa concorrente para a 

rescisão da avença, distribuindo-se de maneira equânime as responsabilidades. 

Impossibilidade. Necessidade de fatos simultâneos para caracterização de culpa 

concorrente. Rescisão que deve se orientar pelo princípio da causalidade adequada. 

Discussão sobre a possibilidade de a arrendatária apresentar exceção de contrato 

não cumprido. Necessidade de anulação do acórdão, para que novo julgamento 

seja promovido.

- O reconhecimento de culpa concorrente, desenvolvido para as hipóteses de 

responsabilidade civil por ato ilícito é, em princípio, passível de extensão para as 

hipóteses de inadimplemento contratual. Contudo, para a aplicação desse princípio 

é necessário que ambas as partes tenham dado causa à rescisão do contrato por ato 

simultâneo.

- Na hipótese em que, pela análise dos termos do acórdão recorrido, verifi ca-se a 

identifi cação de condutas independentes e isoladas, praticadas por cada uma das 

partes, o princípio da culpa concorrente deve ser afastado.

- Afastado o fundamento do acórdão recorrido, só é possível o julgamento 

direto da causa na hipótese de não ser necessário revolvimento da matéria fática. 

Do contrário, convém promover a anulação do acórdão, para que outro seja 

exarado em seu lugar, com apreciação da matéria.

- Para identificação da responsabilidade pela rescisão do contrato, e 

consequente avaliação sobre a regularidade do exercício da exceção de contrato 

não cumprido por uma das partes, deve ser buscada a causa adequada da rescisão. 

Assim, se o inadimplemento da arrendante do estaleiro, consubstanciado no 

esvaziamento de seu capital, ocorreu no momento em que, pelo prazo contratual 

remanescente, já não seria mais possível à arrendatária cumprir sua prestação, tal 

adimplemento deve ser considerado irrelevante, buscando-se a causa da rescisão 

na conduta anterior da arrendatária, que será, portanto, civilmente responsável 

por seu inadimplemento. Contudo, será da arrendante a responsabilidade pela 

rescisão se no momento do esvaziamento de seu capital ainda fosse possível 

à arrendatária cumprir o contrato porque: (i) havia justa expectativa de 

prorrogação do prazo contratual, com base no reiterado comportamento das 

partes e observado os cânones da boa-fé objetiva; (ii) ainda que não se cogite de 

prorrogação do prazo, fosse ainda possível, no plano fático, que ela cumprisse sua 

sua prestação no exíguo prazo remanescente. Todas essas questões deverão ser 

reavaliadas pelo Tribunal no novo julgamento da causa.

Recurso especial de CCN provido para o fim de anulação do julgamento. 

Recurso especial de Niterói prejudicado.
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(REsp 725.963/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/2/2010, 

DJe 18/5/2010 – sem destaques no original)

(5) Da onerosidade excessiva

A resolução contratual por onerosidade excessiva requer a coexistência 

de três pressupostos: (1) estipulação de um contrato de execução continuada 

ou diferida no tempo; (2) superveniência de um acontecimento extraordinário 

que gere onerosidade excessiva; e, (3) imprevisibilidade do acontecimento 

extraordinário.

É o que se extrai do art. 478 do CC/02:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de 

uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para 

a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá 

o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 

retroagirão à data da citação.

Foi KARL LARENZ o grande sistematizador da doutrina da imprevisão. 

Defendeu a possibilidade de alteração das bases do contrato como forma de se 

evitar que ele provocasse uma desarrazoada desproporção entre a prestação e a 

contraprestação.

Confi ra-se o seu ensinamento:

La ley há estabelecido uma interessante regulación especial em los supuestos de 

modifi cación de las bases del negocio. Si en el transcurso del arriendo tiene lugar 

una alteración essencial “de aquelas relaciones que eran decisivas para la fi jación 

del contenido del contrato”, cada una de las partes podrá instar judicialmente 

la modificación del contenido dicho (excepto em cuanto a su duración, que sólo 

puede ser prorrogada a tenor del § 8), y sólo en el caso de que a consecuencia de la 

alteración las obligaciones bilaterales de ambos contratantes, teniendo em cuenta 

la duración del contrato, hayan “inurrido en una grave desproporción” (Derecho de 

obligaciones. Madrid: Editora Revista de Derecho Privado, 1959. p. 257).

O ordenamento civil anterior não tratava desse instituto (imprevisão) que 

no Código Civil vigente foi disciplinado em seção própria do capítulo referente 

a extinção dos contratos (arts. 476 a 478). Colhe-se da doutrina que:

No direito brasileiro, o Código Civil de 1916 não tratava desse instituto, tendo 

sua aplicação baseada no direito pretoriano. O Código Civil de 2002, suprindo 

esta lacuna, veio a regular a matéria em três artigos em capítulo próprio.
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Começa a tratar a matéria no art. 478: “Nos contratos de execução continuada 

ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente 

onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. 

Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

Esse dispositivo introduz no Código Civil brasileiro de 2002 a fórmula ‘rebus 

sic stantibus’ (“enquanto as coisas estão assim”), sob inspiração do art. 1.467 

do Código Civil italiano, referindo-se aos contratos de execução continuada ou 

diferida (de trato sucessivo ou a termo), em que é possível aplicar-se a teoria 

da imprevisão, limitadora do ‘pacta sunt servanda’, princípio que rege a força 

obrigatória dos contratos (MONTEIRO, Washington de Barros ‘et ali’. Curso de 

Direito Civil 5. Direito das Obrigações. 2ª parte. 41ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

p. 114-115).

A despeito de não incluído no ordenamento anterior, o instituto da 

onerosidade excessiva não era desconhecido da doutrina e da jurisprudência. 

Tanto é assim que PONTES DE MIRANDA já se referia a ele nos anos 50:

Assim no direito privado como em direito público, somente se há de atender, 

a favor do devedor, à mudança de circunstâncias, quando a continuidade das 

circunstâncias faz parte do conteúdo do negócio jurídico, ou se foi concluído tendo-

se em conta, acordemente, circunstâncias cuja persistência ou aparição seria de 

esperar-se, ou se à resolução ou resilição do negócio jurídico é preferível, para o que 

há de atenuar as consequências, que se proceda a reajuste ou a revisão de contrato.

É preciso que, a par da onerosidade excessiva, haja, para o credor, lucro 

inesperado e injustifi cável conforme o tráfi co. Não há limite ‘a priori’ para esse 

lucro, porque depende do uso do tráfi co. Também ele há de ser excessivo.

A sanção normal é a resilição, salvo se o credor admite o abatimento; ou o 

abatimento, salvo se o credor prefere a resilição (Tratado de Direito Privado. 

Parte especial. Tomo XXV. Rio de Janeiro, Editor Borsoi, 1959. p. 263 - sem destaque 

no original).

MARIA HELENA DINIZ, em seu “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 

elucida, acerca da onerosidade excessiva:

O princípio da autonomia da vontade não é onímono, mas sofre limitações, 

oriundas do dirigismo contratual, que, ao invocar a supremacia do interesse 

público, ínsita no princípio da socialidade do direito, intervém na economia do 

contrato, aplicando normas de ordem pública e impondo a adoção de sua revisão 

judicial. Isso acontece quando da superveniência de casos extraordinários e 

imprevisíveis por ocasião da formação do contrato, que o tornam, de um lado, 

excessivamente oneroso para um dos contraentes, gerando a impossibilidade 
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subjetiva de sua execução, e acarretam, de outro, lucro desarrazoado para a 

outra parte. Isso é assim porque impera o entendimento de que, se se permitisse 

aos contratantes convencionar, a seu bel-prazer, o ato negocial, estipulando 

quaisquer cláusulas sem que o juiz pudesse intervir, mesmo quando se arruinasse 

uma das partes, a ordem jurídica não cumpriria o seu objetivo de assegurar a 

igualdade econômica, ou melhor, o equilíbrio econômico-fi nanceiro do contrato. 

Por isso, nos arts. 478 a 480 do Código Civil operou-se a revivescência da ‘rebus sic 

stantibus’ em termos mais adequados à realidade econômico-social.

Assim, a onerosidade excessiva, oriunda de evento extraordinário e imprevisível, 

que dificulta extremamente o adimplemento da obrigação de uma das partes, é 

motivo de resolução contratual, por se considerar subentendida a cláusula ‘rebus 

sic stantibus’, que corresponde à fórmula de que, nos contratos de trato sucessivo 

ou a termo, o vínculo obrigatório fi cará subordinado, a todo tempo, ao estado de 

fato vigente à época de sua estipulação. A parte lesada no contrato por esses 

acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que altera, 

profundamente a economia contratual, desequilibrando as prestações recíprocas, 

poderá, para evitar enriquecimento sem causa ou abuso de direito por desvio de 

fi nalidade econômico-social, sob a falsa aparência de legalidade, desligar-se de 

sua obrigação, pedindo a rescisão do contrato ou o reajustamento das prestações 

recíprocas, por estar na iminência de se tornar inadimplente tendo em vista a 

difi culdade de cumprir o seu dever (30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 183-183 – 

sem destaque no original).

Convém pontuar, como fez com mestria ORLANDO GOMES, que a 

onerosidade excessiva constitui hipótese em que o cumprimento da obrigação se 

torna extremamente custoso para a parte prejudicada.

Confi ram-se os seus ensinamentos:

A onerosidade excessiva na prestação é apenas obstáculo ao cumprimento da 

obrigação. Não se trata, portanto, de inexecução por impossibilidade, mas de extrema 

difi culdade. Contudo, não se pode dizer que é voluntária a inexecução por motivo 

de excessiva onerosidade. Mas, precisamente porque não há impossibilidade, a 

resolução se realiza por motivo diverso.

Para a resolução do contrato é preciso, em primeiro lugar, que seja excessiva 

a diferença de valor do objeto da prestação entre o momento de sua perfeição e 

o da execução. A onerosidade há de ser objetivamente excessiva, isto é, a prestação 

não deve ser excessivamente onerosa apenas em relação ao devedor, mas a toda e 

qualquer pessoa que se encontre em sua posição (Contratos. 26ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 214-215 – sem destaques no original).

A doutrina citada ressalta a necessidade da ocorrência de evento 

extraordinário e imprevisível para que fique caracterizada a onerosidade 

excessiva.
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Confi gurada a onerosidade excessiva, a demanda judicial deve ser proposta 

na iminência do inadimplemento contratual, mas antes que ele ocorra, momento em 

que o aderente se vê sufocado economicamente, atingindo o “limite do sacrifício” 

a que se referiu CLÓVIS V. DO COUTO E SILVA na magistral obra “A 

Obrigação como Processo”. Confi ra-se:

Antes de entrarmos no exame do problema, convém esclarecer que, com 

aplicação do princípio da boa-fé, se amenizaram em muitos casos soluções 

que externamente eram ou seriam consideradas injustas, tendo em vista 

a sua extraordinária dificuldade, que fazia equiparar com a impossibilidade, 

equiparação essa não decorrente de uma mera equidade do momento, ou de 

ocasião, mas derivada de uma proposição jurídica, de uma norma não escrita. 

[...] Daí surgiu o conceito de “limite do sacrifício” (‘Opfergrenze’). O que se deve 

entender, entretanto, por limite de sacrifício e qual é a sua fundamentação? A 

fundamentação que então se encontrou foi ainda o conceito material de relação 

jurídica, como algo dimanante da justiça comutativa; em sua essência, tal como 

pensava o Estagirita. Historicamente, o maior problema para aplicação, e daí, 

também, até certo ponto, a recusa em pensar até o fi m na idéia de relação jurídica 

como em que a justiça comutativa é imanente, foi o princípio da autonomia. [...] 

Certo (...) a vontade é a principal fonte de direitos e obrigações, mas não a única. 

(...) Por esse motivo, a teoria do limite de sacrifício não a exila ou afasta do campo da 

ciência do direito, mas também não lhe pode dar uma extensão a ponto de tornar a 

relação jurídica algo meramente formal.

No conceito material de relação jurídica é que se adentra o conceito de 

justiça comutativa como algo imanente ao vínculo, como algo que não afasta 

a autonomia privada, mas que também não capitula em nome do princípio da 

autonomia da vontade, quando este outra coisa não é senão mera fi cção (Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2007. pp. 104/105 - sem destaques no original).

A doutrina de ORLANDO GOMES, mais uma vez, fornece 

imprescindíveis lições a esse respeito. Ensina que o pedido judicial fundado na 

onerosidade excessiva deve ser intentado quando o cumprimento da obrigação 

se tornar insustentável, porém antes de ocorrido o inadimplemento. Confi ra-se seu 

raciocínio:

A inexecução por onerosidade excessiva distingue-se das demais causas de 

resolução por aspectos singulares. O pedido de resolução há de partir do contratante 

que está na iminência de se tornar inadimplente pela dificuldade de cumprir a 

obrigação. Embora a futura inexecução não seja propriamente voluntária, a 

resolução deve ser pronunciada antes que se verifique. Tais particularidades 

diferenciam-na, nitidamente, das outras causas de resolução dos contratos.
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O fato de se tornar a prestação excessivamente onerosa, nas circunstâncias 

exigidas, não autoriza o devedor a declarar extinto o contrato. A onerosidade 

excessiva não dissolve o contrato de pleno direito. Necessária a decretação judicial, 

ocorrendo, por conseguinte, mediante sentença judicial. [...]

A resolução não é, no caso, consequência da inexecução. Há de ser pleiteada 

antes que a obrigação seja cumprida. Se já foi, não tem cabimento o pedido. Não 

pode o devedor tornar-se inadimplente e pretender em seguida que o contrato seja 

resolvido, como no caso de impossibilidade. Se incorre em ‘mora solvendi’, o credor, 

não obstante a agravação da onerosidade, tem direito a requerer a resolução do 

contrato por inexecução culposa ou declará-lo rescindido, se há pacto comissório 

expresso (Contratos. 26ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 218-219 – sem 

destaques no original)

A demanda judicial deve ser proposta quando, verifi cada a onerosidade 

excessiva, a prestação estiver na iminência de não mais poder ser cumprida pela 

asfi xia fi nanceira do aderente.

RUY ROSADO DE AGUIAR, embasado em DARCY BESSONE 

DE OLIVEIRA, pontua que a falta de pagamento por uma das partes gera a 

extinção anormal do contrato, confi gurando-se o inadimplemento. Outra causa 

de extinção anormal do pactuado é a onerosidade excessiva, que não se confunde 

com o inadimplemento do devedor. Veja-se:

A extinção do contrato que deriva do pagamento é a que se pode chamar 

de dissolução ‘normal’ do negócio; são causas de extinção ‘anormal’ do 

contrato, que se extingue antes de alcançar o fi m para o qual foi estipulado: 

as causas contemporâneas à celebração (tais como a nulidade, anulação, 

lesão, abuso de direito) e as causas supervenientes, dentre as quais se incluem 

a impossibilidade superveniente, o inadimplemento do devedor, a onerosidade 

excessiva, a manifestação da vontade das partes, por consenso ou unilateral, a 

morte nas obrigações personalíssimas, a falência, a decadência ou a prescrição 

(Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Ed. Forense, vol. VI, tomo II, 

pág. 34 – sem destaques no original).

O fato extraordinário não se trata de pequenas alterações – que já se inserem 

nos riscos ordinários das partes -, afi nal em toda relação obrigacional pequenas 

perdas são naturais e se inserem na álea ordinária das partes (ROSENVALD, 

Nelson. Código Civil Comentado. Coord. MIN. CEZAR PELUSO. São 

Paulo: Manole, 2007, p. 374 – sem destaque no original).

No mesmo sentido é o enunciado n. 366, aprovado na IV Jornada de Direito 

Civil do Conselho da Justiça Federal: O fato extraordinário e imprevisível 
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causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente 

pelos riscos próprios da contratação.

Claro está que o pressuposto da existência de extrema desvantagem a um 

dos contratantes em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis 

não se encontra presente no caso.

O inadimplemento das Distribuidoras com o posterior parcelamento do 

débito em 70 vezes por instrumento de confi ssão de dívida constitui risco 

negocial inerente assumido para garantir a continuidade do contrato, não se 

incluindo no conceito de fato imprevisível ou extraordinário.

Sob o viés do Direito Empresarial, o Enunciado n. 29 da I Jornada de 

Direito Comercial diz que aplicam-se aos negócios jurídicos entre empresários a 

função social do contrato e a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), em 

conformidade com as especifi cidades dos contratos empresariais.

BERTRAND WANDERER afi rma existir incompatibilidade entre a 

onerosidade excessiva e a conduta empresarial diante do risco assumido pelas 

empresas no mundo dos negócios:

Alusivamente ao abordado quanto ao risco da atividade empresarial, fi cou 

assentado que, nas avenças comerciais, existe, de maneira latente, a possibilidade 

de, por razões previsíveis ou imprevisíveis, restarem frustradas as expectativas 

que orientaram a conclusão do negócio. Como visto, a característica fundamental 

de toda e qualquer empresa é a existência de atividade contendo risco em grau 

relevante, motivo pelo qual eventual desproporção entre as prestações quando 

das contratações no exercício da empresa é algo inerente à práxis empresarial. 

Ressalte-se, mais uma vez, que será por intermédio do contrato que se poderá 

eliminar possibilidades de mais perdas e de distribuí-las entre os agentes 

econômicos (distribuição recíproca dos riscos).

Ademais, a organização, outra característica inerente à atividade empresarial, 

evita a alegação de eventual vício de consentimento. A prática de atos consecutivos 

de maneira organizada, como consequência do exercício de atividade com utilização 

de capital, sugere que o empresário, sopesando os riscos do negócio, somente 

contrate quando houver probabilidade real de ganhos mínimos.

(Lesão e Onerosidade Excessiva nos Contratos Empresariais. São Paulo: Ed. 

Saraiva Jur. 2018, p. 173 – sem destaques no original)

No contrato de distribuição celebrado entre as partes deve vigorar o 

princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, 

por si, suas necessidades e possibilidades, bem assim os riscos do negócio que 

objetivam formalizar.
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(6) Da supressio

O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções (1) a de regra de 

interpretação (art. 113 do CC/02); (2) a de fonte de direitos e de deveres 

jurídicos (art. 422 do CC/02); e, (3) a de limite ao exercício de direitos subjetivos 

(art. 187 do CC/02):

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fi m econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A função de limitar o exercício de direitos subjetivos (art. 187 do CC/02), 

permite valorar o comportamento dos contratantes, atribuindo-lhe a pecha de 

abusivo se houver quebra de confi ança e frustração de legítimas expectativas.

Nesta função limitadora se encontra a teoria do adimplemento substancial 

das obrigações e a teoria dos atos próprios: surrectio, supressio, tu quoque e 

vedação ao comportamento contraditório.

O instituto da supressio diz-se da situação do direito que não tendo sido, em 

certas circunstâncias, exercido durante um determinado lapso de tempo, não possa 

mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé (NORONHA, Fernando. 

O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 1994, p. 185).

Segundo FLÁVIO TARTUCE, supressio signifi ca a supressão, por renúncia 

tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos 

tempos (Direito Civil- Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 

Rio de Janeiro: Ed. Forense. 11ª edição, 2016, p. 111).

Assim, a supressio indica a possibilidade de se considerar suprimida uma 

obrigação contratual, na hipótese em que o não exercício pelo credor do direito 

correspondente incuta no devedor a justa expectativa de que esse não exercício 

se prorrogará no tempo.

A doutrina aponta dois requisitos para que se confi gure a supressio (i) o 

decurso do prazo sem exercício do direito com indícios objetivos de que o direito não 
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mais seria exercido; (ii) o desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor 

e o prejuízo do devedor (MARTINS-COSTA, Judith e BRANCO, Gerson Luiz 

Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2002, p. 217/218).

O acórdão recorrido consignou que a Danone tem responsabilidade pela 

rescisão contratual, e, assumiu a conveniente posição de inércia para depois se ver 

constituída em crédito de grande monta, exigível das Apeladas. Ocorreu, para Apelante 

a fi gura da supressio no que se refere a possibilidade hígida de rescisão contratual 

unilateral no exato instante em que verifi cou a prévia inadimplência contratual das 

representantes (e-STJ, fl . 5.836).

As circunstâncias fáticas traçadas no acórdão recorrido não permitem 

concluir que tenha sido criada uma justa expectativa de continuidade do contrato 

de distribuição. Com efeito, nada impediria o rompimento contratual por justa 

causa pela Danone diante do inadimplemento do pactuado nas confi ssões de 

dívida pelas Distribuidoras.

Além disso, na hipótese não se operou longo decurso de prazo, visto que 

ambos os instrumentos de confi ssão de dívida foram celebrados em 2009, no 

curto interregno de três meses entre um e outro – 12/02/2009 e 19/05/2009.

A renegociação do pagamento do passivo das Distribuidoras não poderia ter 

sido interpretada como renúncia ao direito da Danone de resolver motivadamente 

o contrato de distribuição, se as devedoras tornassem a inadimplir o avençado.

A teoria da supressio deve ser interpretada conforme a boa-fé. Uma vez que 

as Distribuidoras se comprometeram a pagar a dívida para evitar a resolução dos 

contratos, o inadimplemento da obrigação não poderia militar a favor delas e, 

em uma completa inversão de valores, fundamentar a condenação da Danone, 

que foi quem colaborou para o melhor encaminhamento da relação jurídica de 

direito material.

A propósito, confi ra-se precedente que se assemelha à situação em debate:

Processo Civil e Direito Civil. Direitos reais. Servidão de água. Estabelecimento. 

Condição resolutiva. Extinção pela autossufi ciência em captação da água pelo 

prédio dominante, por fonte independente. Ação pleiteando o cumprimento 

da servidão. Propositura por condomínio. Legitimidade. Litisconsórcio ativo 

necessário. Inexistência. Hipótese de litisconsórcio ativo facultativo unitário. 

Litisconsórcio passivo entre o prédio serviente e a União. Inexistência. 

Competência da Justiça Federal. Inexistência. Julgamento de improcedência do 

pedido pelo Tribunal local. Consideração de que foi implementada a condição 
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estabelecida para que se extinguisse a servidão. Aplicação do princípio da boa-

fé objetiva, em seu aspecto de vedação de comportamentos contraditórios. 

Supressio. Equívoco. Impossibilidade de reconhecimento incidental da inefi cácia 

do registro público. Necessidade de ação autônoma. Princípio da boa-fé objetiva 

inaplicável para gerar a extinção de um direito, na espécie. Dever de colaboração 

adimplido pelos titulares do prédio dominante. Necessidade de água. Bem público 

essencial à vida. Ponderação de valores. Impossibilidade de se privilegiar o 

uso comercial da água em detrimento de seu uso para o abastecimento das 

necessidades humanas. Recurso especiais conhecidos e parcialmente providos.

[...]

9. A falta de requerimento de implementação da servidão por anos após 

firmado o contrato indica que o condomínio cumpriu com seu dever de 

colaboração, buscando seu abastecimento por fontes autônomas. Uma vez 

constatada a insufi ciência dessas fontes, contudo, não se pode reputar caduca a 

servidão com fundamento no instituto da supressio. O princípio da boa-fé objetiva 

não pode atuar contrariamente a quem colaborou para o melhor encaminhamento 

da relação jurídica de direito material.

10. Se não há intuito protelatório na interposição de embargos de declaração, 

é imperativo o afastamento da multa fi xada pelo art. 538 do CPC.

11. Recursos especiais conhecidos e parcialmente providos.

(REsp 1.124.506/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/6/2012, 

DJe 14/11/2012 – sem destaque no original)

O entendimento do STJ é no sentido de que o instituto da supressio indica 

a possibilidade de um redimensionamento da obrigação pela inércia qualifi cada 

de uma das partes, durante o período da execução contratual, em exercer direito 

ou faculdade, criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a 

renúncia aquela prerrogativa.

Sobre o tema, confi ram-se os precedentes:

Agravo interno. Agravo em recurso especial. Ação de cobrança. Alegação 

de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Inexistência. 

Recebimento de parcelas relativas à remuneração mínima mensal estabelecida 

em contrato. Prescrição. Fundamento do Tribunal de origem não impugnado. 

Súmula n. 283 do STF. Incidência do instituto da supressio.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se confi gurando omissão, contradição ou negativa de prestação 

jurisdicional.

2. É inadmissível o recurso especial que não impugna especificamente os 

fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si sós, à manutenção da 

conclusão a que chegou o Tribunal de origem (Súmula n. 283/STF).
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3. A jurisprudência desta Corte já decidiu que a supressio indica a possibilidade 

de um redimensionamento da obrigação pela inércia qualifi cada de uma das partes 

em exercer um direito ou uma faculdade, durante o período da execução do contrato, 

criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela 

prerrogativa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 296.214/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 

17/5/2018, DJe 22/5/2018 – sem destaques no original)

Recurso especial. Contrato. Promessa de compra e venda de combustíveis 

e derivados. Apelação. Regra do art. 514 do CPC. Atendimento. Aquisição de 

quantidade mínima de produtos. Inobservância no curso da relação contratual. 

Tolerância do credor. Cláusula penal. Inaplicabilidade. Princípio da boa-fé objetiva. 

Instituto da suppressio. Incidência. Honorários advocatícios. Súmula n. 7/STJ.

1. Trata-se de ação de cobrança de multa prevista em contrato de promessa de 

compra e venda de combustíveis e produtos derivados sob a alegação de que o 

posto de gasolina não adquiriu a quantidade mínima prevista.

2. A mera reiteração, nas razões do recurso de apelação, de argumentos 

apresentados na inicial ou na contestação não determina por si só ofensa ao art. 

514 do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, no 

curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé 

objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento 

da obrigação, presente a possível deslealdade no seu exercício posterior.

4. Hipótese em que a recorrente permitiu, por quase toda a vigência do 

contrato, que a aquisição de produtos pelo posto de gasolina ocorresse em 

patamar inferior ao pactuado, apresentando-se desleal a exigência, ao fi m da 

relação contratual, do valor correspondente ao que não foi adquirido, com 

incidência de multa. Assim, por força do instituto da suppressio, não há ofensa ao 

art. 921 do Código Civil de 1916.

5. A revisão do montante fi xado a título de honorários advocatícios, exceto 

se irrisórios ou exorbitantes, demanda o reexame de provas, atraindo o óbice da 

Súmula n. 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1.374.830/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 

23/6/2015, DJe 3/8/2015 – sem destaques no original)

Desse modo, a teoria da supressio somente se aplica quando confi gurada a 

inércia qualifi cada de uma das partes, o que não resulta da dilação de prazo para 

pagamento do débito, com termo determinado e possibilidade de resolução do 

pactuado diante do não pagamento dos valores atrasados.
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(7) Das questões subsidiárias

Diante do reconhecimento da improcedência da pretensão de ressarcimento 

de danos materiais e morais pelas Distribuidoras ficaram prejudicadas as 

questões subsidiárias alegadas no recurso especial, a saber: (1) impossibilidade 

de cumulação de verbas indenizatórias (lucros cessantes e indenização por 

investimentos feitos negócio); (2) fi xação do valor indenizatório sem observar a 

culpa concorrente; (3) necessidade de determinar a liquidação por arbitramento; 

(4) ausência de fundamento para a condenação por danos morais; (5) cabimento 

da compensação; e, (6) não cabimento da sucumbência recíproca.

Em suma, é o caso de se dar provimento ao recurso especial para julgar 

improcedente a ação indenizatória c.c. danos materiais e morais diante da 

culpa exclusiva das Distribuidoras pela resolução dos contratos de distribuição 

em decorrência do inadimplemento delas, confi gurando a dilação do prazo 

para pagamento do débito e os instrumentos de confi ssão de dívida celebrados 

entre as partes negociação típica da praxe comercial, assumindo cada um dos 

contratantes os riscos inerentes ao pactuado de acordo com a autonomia privada 

conferida por lei.

Nestas condições, dou provimento ao recurso especial.

Em razão do provimento do presente recurso, condeno a Distribuidora de 

Laticínios do Pará Ltda.-EPP e a L.M. Fernandes e Cia. Ltda. ao pagamento das 

custas e despesas processuais a serem rateadas entre elas, além dos honorários 

advocatícios que fi xo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de responsabilidade 

de cada uma delas, com base no art. 20, § 4º, do CPC/73. As custas e despesas 

processuais serão corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e os 

honorários a partir da publicação deste acórdão.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.631.278-PR (2016/0265893-1)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Mauricio Paulino

Recorrente: Adelina Paulino do Prado
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Advogados: Flavio Pierro de Paula - PR041600

Mayra de Miranda Fahur e outro(s) - PR045274

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil. Doação. Herdeiros necessários. 

Antecipação de legítima. Cláusula de inalienabilidade e usufruto. 

Morte dos doadores.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de cancelamento de 

cláusula de inalienabilidade instituída pelos pais em relação ao imóvel 

doado aos fi lhos.

2. A doação do genitor para os fi lhos e a instituição de cláusula 

de inalienabilidade, por representar adiantamento de legítima, deve 

ser interpretada na linha do que prescreve o art. 1.848 do CCB, 

exigindo-se justa causa notadamente para a instituição da restrição ao 

direito de propriedade.

3. Possibilidade de cancelamento da cláusula de inalienabilidade 

após a morte dos doadores, passadas quase duas décadas do ato de 

liberalidade, em face da ausência de justa causa para a sua manutenção.

4. Interpretação do art. 1.848 do Código Civil à luz do princípio 

da função social da propriedade.

5. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

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

Brasília (DF), 19 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 29.3.2019
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RELATÓRIO

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

interposto por Mauricio Paulino e Adelina Paulino do Prado, com fundamento na 

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

de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa está assim redigida:

Ação de cancelamento de cláusula de inalienabilidade. Imóvel gravado que 

fora doado aos autores, que pretendem vendê-lo. Doadores falecidos. Aplicação do 

art. 1.911 do CCB. Inexistência de indicação da particular conveniência econômica 

da venda e nem da sub-rogação da cláusula em outros bens a serem adquiridos. 

Autores que sequer indicam qual a necessidade da venda do bem. Impossibilidade 

de liberação irrazoada do imóvel. Assistência judiciária gratuita concedida. Recurso 

parcialmente provido.

Em suas razões recursais, sustentaram a ofensa aos arts. 1.911 do CCB, 

1109 do CPC/73, 5º da LICC, 5º, incs. XXII e XXIII, da Constituição, 

ao fundamento de que possuem o direito ao cancelamento do gravame de 

inalienabilidade, sem a necessidade de sub-rogação em outro imóvel, que onera 

o imóvel a eles doado pelos seus pais ainda em 2003. Disseram que o bem 

encontrava-se em usufruto aos doadores que, todavia, faleceram, não mais se 

justifi cando a cláusula a de inalienabilidade.

Ressaltaram o cerceamento do direito de propriedade e a insegurança no 

campo das relações jurídicas, retirando-se do imóvel a sua aptidão para circular 

e comprometendo a natural fi nalidade do patrimônio. Ressaltou a característica 

de interesse geral e privado da cláusula, a impossibilidade de instituição de 

uma restrição perpétua, não mais se justifi cando a sua manutenção. Pediram o 

provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

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

A controvérsia situa-se em torno da possibilidade de cancelamento de cláusula 

de inalienabilidade instituída pelos pais em relação ao imóvel doado aos fi lhos.

Antecipo que o presente recurso especial merece ser provido.
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A Corte de origem condicionou o cancelamento das cláusulas de 

inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade de imóvel urbano 

doado, nos idos de 2003, aos demandantes pelos seus pais, à demonstração da 

justa causa ou argumento para tanto razoável.

Relembro que o pai e a mãe dos demandantes faleceram, respectivamente, 

em 2010 e 2012, restando extinto o usufruto que sobre o imóvel possuíam, 

mas remanescendo vigentes as cláusulas restritivas: de inalienabilidade, 

incomunicabilidade e impenhorabilidade.

As circunstâncias fáticas narradas pela origem, notadamente a ausência de 

justo motivo para a manutenção da manifesta restrição ao direito de propriedade 

dos autores 16 anos após a doação e quase 10 anos após o falecimento da 

doadora e 7 anos após o falecimento do doador, ao que se soma a função social 

da propriedade, entendo, são sufi cientes a fazer retornar o imóvel ao comércio 

jurídico, afastando-se dele as cláusulas que condicionam, sobremaneira, os 

direitos a serem exercidos sobre o patrimônio dos autores.

Este Superior Tribunal, ainda sob a vigência do CC/16, teve a oportunidade 

de interpretar o art. 1.676 do Código Civil de 1916 com ressalvas, admitindo-se 

o cancelamento da cláusula de inalienabilidade nas hipóteses em que a restrição, 

no lugar de cumprir sua função de garantia de patrimônio aos descendentes, 

representava lesão aos seus legítimos interesses.

A propósito:

Civil. Pedido de alvará para desconstituição parcial de cláusula de 

impenhorabilidade. Imóvel rural. Solicitação de financiamento para 

desenvolvimento de atividade agropecuária. Cédula rural hipotecária. Código 

Civil anterior, art. 1.676. Exegese. Súmula n. 7-STJ.

I. A orientação jurisprudencial adotada pelo STJ é no sentido de se atenuar a 

aplicação do art. 1.676 do Código Civil anterior, quando verificado que a 

desconstituição da cláusula de impenhorabilidade instituída pelo testador se faz 

imprescindível para proporcionar o melhor aproveitamento do patrimônio deixado 

e o bem-estar do herdeiro, o que se harmoniza com a intenção real do primeiro, de 

proteger os interesses do benefi ciário.

II. Caso que se amolda aos pressupostos acima, porquanto a pretensão 

de liberar da cláusula restritiva se destina a obter financiamento através de 

cédula rural hipotecária que grava apenas 20% da gleba e está vinculada ao 

desenvolvimento de atividade agropecuária.

III. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” 

(Súmula n. 7-STJ).
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IV. Recurso especial não conhecido. (REsp 303.424/GO, Rel. Ministro Aldir 

Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 02/09/2004, DJ 13/12/2004, p. 363)

Prestação de contas proposta contra a administradora de bem imóvel, a qual, 

porém, se opõe ao pedido mediante a assertiva de celebração de um negócio 

jurídico em que seu marido fi gurou como compromissário-comprador. Transação 

efetuada quando vigente a cláusula de inalienabilidade. Interpretação do art. 

1.676 do Código Civil. Coisa julgada. Motivos da sentença. Questão prejudicial.

- Segundo já decidiu a Quarta Turma do STJ, a regra restritiva à propriedade 

inscrita no art. 1.676 do Código Civil deve ser interpretada com temperamento, pois 

a sua fi nalidade foi a de preservar o patrimônio a que se dirige, para assegurar à 

entidade familiar, sobretudo aos pósteros, uma base econômica e fi nanceira segura 

e duradoura. Hipótese em que a transação se fez de irmão a irmão há muitos anos, 

não negada pelos interessados, com a quitação integral do preço, sendo falecidos 

os promitentes-vendedores, de molde a dar ensejo ao cancelamento, no Cartório 

Imobiliário, dos gravames da inalienabilidade e da impenhorabilidade.

- A coisa julgada incide apenas sobre o dispositivo propriamente dito da 

sentença, não sobre os motivos ou sobre questão prejudicial, salvante quanto a 

esta a propositura de ação declaratória incidental.

Recurso especial não conhecido. (REsp 89.792/MG, Rel. Ministro Barros 

Monteiro, Quarta Turma, julgado em 18/04/2000, DJ 21/08/2000, p. 135)

Direito Civil. Art. 1.676 do Código Civil. Clausula de inalienabilidade. Promessa 

de compra e venda. Validade, pelas peculiaridades da espécie. A regra restritiva 

a propriedade encartada no art. 1.676 do Codigo Civil deve ser interpretada com 

temperamento, pois a sua fi nalidade foi a de preservar o patrimônio a que se dirige, 

para assegurar a entidade familiar, sobretudo aos posteros, uma base econômica 

e fi nanceira segura e duradoura. Todavia, não pode ser tão austeramente aplicada 

a ponto de se prestar a ser fator de lesividade de legítimos interesses, sobretudo 

quando o seu abrandamento decorre de real conveniência ou manifesta vantagem 

para quem ela visa proteger associado ao intuito de resguardar outros princípios 

que o sistema da legislação civil encerra, como se da no caso em exame, pelas 

peculiaridades que lhe cercam.

Recurso especial não conhecido. (REsp 10.020/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor 

Rocha, Quarta Turma, julgado em 09/09/1996, DJ 14/10/1996, p. 39.009)

Na vigência do Código Civil de 1916, a doutrina criticava a possibilidade 

do dominus clausular ampla e irrestritamente como inalienáveis os bens por ele 

transmitidos, especialmente aqueles integrantes da legítima dos herdeiros.

Pertinente a lição, sempre atual, de Orlando Gomes (in Sucessões. 15. ed. 

rev. e atual. por Mario Roberto Carvalho de Faria. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2012, p. 182-183):
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De resto, a ojeriza volta-se contra a cláusula, em quaisquer circunstâncias. A 

civilística francesa sempre lhe foi adversa. Tende, entretanto, a admiti-la, 

se temporária e baseada num interesse sério. Argumenta-se que a autorização 

imotivada para tornar inalienáveis os bens da herança atenta contra o princípio da 

livre circulação das riquezas, um dos pilares sobre o qual se apoia o ordenamento 

jurídico, comprometendo respeitáveis interesses sociais. Invocam-se, ademais, 

razões propriamente jurídicas para condená-la. A proibição de alienar seria 

contrária aos princípios que dominam a propriedade. A faculdade de dispor é um 

dos atributos essenciais de domínio, de sorte que a sua supressão pela vontade 

particular o desnaturaria. O poder de disposição, inerente à propriedade, é 

ineliminável por verba testamentária, pois, não sendo autolimitável, também não 

pode ser importante a outrem, dado que os direitos do herdeiro se medem pelos do 

autor de herança.

(...)

Se, por esse aspecto, não constitui aberração jurídica, é, entretanto, insustável 

quando a proibição de alienar recai nos bens da legítima. Pertence ela de pleno 

direito aos herdeiros necessários, a eles devendo passar nas condições em que se 

encontram no poder do autor da herança. Da circunstância de que constituem 

reserva inalterável, os bens da legítima devem transmitir-se tal como se achavam 

no patrimônio do defunto. Em consequência, quando ocorre o óbito do autor da 

herança a plenitude dos direitos não pode sofrer restrições, atentatórias, que são, 

da legítima expectativa convertida em direito adquirido.

Não se justifi ca, realmente, a permissão de clausular a legítima. A preocupação 

do testador de preservar da adversidade o herdeiro necessário pode ser atendida 

por outros meios jurídico que não a sacrifi cam.

De resto, a proteção visada pelo ascendente cauteloso se transforma, não 

raro, num estorvo, antes prejudicando do que benefi ciando, ou numa inutilidade. 

Permitida, por outro lado, a livre disposição testamentária dos bens inalienáveis, 

nada impede que seu titular o grave, em testamento, com o mesmo ônus, e assim 

sucessivamente, permanecendo eles retirados da circulação por várias gerações.

Necessário se torna, assim, abolir a prerrogativa de clausular os bens com a 

inalienabilidade, ao menos da legítima.

A cláusula de inalienabilidade representa uma severa restrição ao direito 

de propriedade, pois impede que o proprietário exerça um dos poderes inerentes 

ao domínio: o de dispor livremente do bem. É natural que, por integrar o seu 

patrimônio, possa dele se desfazer, recebendo, quiçá, contraprestação que mais 

seja benéfi ca aos seus interesses e, talvez, mais bem alcançando ao bem a sua 

devida função social.

A doutrina apura que, na Roma antiga, o patrimônio da família possuía 

caráter inalienável, sendo desonroso se desfazer dos bens dos antepassados.
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O costume, com o tempo, perdeu força para, então, no ano de 69 d.C. 

retornar ao meio social no intuito de defender o patrimônio contra a dilapidação 

póstuma; como que uma reação ao egoísmo e prodigalidade de seus descendentes, 

época em que se difundiu a utilização da cláusula de inalienabilidade.

O Código Civil de 1916 a instituiu com força desmesurada, talvez por 

influência desse sentir desonroso herdado do costume romano, tanto que 

proibiu o cancelamento por decisão judicial da cláusula de inalienabilidade, fosse 

instituída intervivos, fosse instituída causa mortis, à exceção de eventual confl ito 

entre interesse privado e público (desapropriação ou satisfação de tributos).

O dispositivo era assim redigido:

Art. 1.676. A cláusula de inalienabilidade temporária, ou vitalícia, imposta aos 

bens pelos testadores ou doadores, não poderá, em caso algum, salvo os de 

expropriação por necessidade ou utilidade publica, e de execução por dívidas 

provenientes de impostos relativos aos respectivos imóveis, ser invalidada ou 

dispensada por atos judiciais de qualquer espécie, sob pena de nulidade.

Em alguns casos - contemporizo -, a cláusula da inalienabilidade se mostra 

razoável. Haverá casos em que ela vem ao encontro da intenção do doador e, pari 

passu, em benefício do donatário, imobilizando o bem sob a propriedade deste 

para assegurar-lhe um substrato fi nanceiro garantidor de uma vida confortável.

Nem sempre, todavia, será assim, seja porque a imobilização do bem nas 

mãos dos donatários poderá não lhes garantir a subsistência, seja porque a 

própria função social do imóvel objeto do negócio a título gratuito resta por 

todo combalida, assumindo-se uma posição “antieconômica”, nas palavras 

de Clóvis Bevilacqua, com a sua retirada do mercado por dilargadas décadas, 

cristalizando-o no patrimônio de quem dele não mais deseja ser o seu 

proprietário. 

Sílvio Rodrigues já teve a oportunidade de defender, tratando da 

inalienabilidade fi rmada em sede de testamento, a inconveniência da previsão 

da cláusula de inalienabilidade. A propósito (in Direito das Sucessões, 25ª ed., Ed. 

Saraiva, 2002, p. 129):

Considero a cláusula de inalienabilidade de manifesta inconveniência. Confere-

se ao testador a faculdade de antever o porvir e de criar restrições, relativamente 

aos bens do herdeiro, para vigorarem dezenas de anos mais tarde. A experiência 

tem mostrado que a inserção dessas cláusulas, ao invés de ajudar o herdeiro, o 

prejudica.
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Ademais, a cláusula de inalienabilidade, como acima já foi apontado, é sempre 

má, por retirar bens do comércio, ainda que transitoriamente. Devia ser abolida 

da legislação, principalmente quando incidindo sobre a legítima do herdeiro 

necessário.

A constituição da cláusula, no caso concreto, deu-se sob a vigência do CC 

de 2002, em contexto em que os pais dos donatários fi caram como usufrutuários 

do bem, direito real que gravou o imóvel até o passamento dos usufrutuários.

Enquanto existia a causa, no caso, o usufruto, já que não se tem notícia 

de risco de prodigalidade ou de dilapidação de patrimônio na espécie, 

razoável entender-se pela manutenção das restrições (incomunicabilidade, 

inalienabilidade e impenhorabilidade), pois poderia mesmo comprometer o uso 

tranquilo por parte dos usufrutuários do bem, imiscuindo-se terceiros na relação 

com os usufrutuários/doadores.

Após a extinção do usufruto e a morte dos pais e doadores do imóvel, 

e, ainda, sem razão sufi ciente a fazer constrito o direito de propriedade dos 

autores, entendo que os proprietários devem voltar ao plenipotenciário exercício 

de direitos sobre a sua propriedade, não se extraindo do CCB orientação diversa.

Não por outro motivo, o atual Código Civil, no art. 1.848, passou a 

exigir que o instituidor da inalienabilidade, nos casos de testamento, indique 

expressamente uma justa causa para a restrição imposta, operando verdadeira 

inversão na lógica existente sob a égide do CC de 1916.

Se é verdade que a vontade do doador e instituidor da cláusula de 

inalienabilidade merece respeito, do mesmo modo, o direito de propriedade 

daquele que recebe o bem graciosamente merece a devida proteção.

Há de se exigir que o doador manifeste razoável justificativa para a 

imobilização de determinado bem em determinado patrimônio, sob pena de 

privilegiarem-se excessos de proteção ou caprichos desarrazoados.

Acerca da inovação legislativa trazida no CC de 2002, ponderaram Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código Civil Comentado. 10. ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.580-1.581):

5. Cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre 

os bens da legítima. O CC 1.848 estabelece a possibilidade de o bem da legítima 

ser gravado pelo testador com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade 

e incomunicabilidade, excepcionalmente: apenas incide quando exista justa 

causa. Em outras palavras, o que determina a validade da cláusula não é mais 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 595-753, abril/junho 2019 633

a vontade indiscriminada do testador, mas a existência de justa causa para a 

restrição imposta voluntariamente pelo testador. Pode ser considerada justa 

causa a prodigalidade, ou a incapacidade por doença mental, que diminuindo o 

discernimento do herdeiro, torna provável que esse dilapide a herança.

Perceba-se que o ato intervivos de transferência de bem do patrimônio dos 

pais aos fi lhos confi gura adiantamento de legítima e, com a morte dos doadores, 

passa a ser legítima propriamente dita, revelando-se, na verdade, importante o 

quanto prescreve o art. 1.848 do CCB para a solução da presente controvérsia.

Não havendo justo motivo para que se mantenha congelado o bem sob 

a propriedade dos donatários, todos maiores, que manifestam não possuir 

interesse em manter sob o seu domínio o imóvel, há de se cancelar as cláusulas 

que o restrigem.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial para, 

julgando procedente o pedido inicial, autorizar a extinção da restrição.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.634.844-SP (2016/0095955-8)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Banco Paulista S/A

Advogado: Monica Calmon Cezar Laspro - SP141743

Recorrido: Carbono Quimica Ltda em Recuperacao Judicial

Recorrido: Gestão Máxima Administração e Participação Ltda - EPP

Recorrido: Dipel Lubrifi cantes e Servicos Ltda ‘em Recuperacao Judicial’

Advogado: Vicente Romano Sobrinho - SP083338

EMENTA

Recurso especial. Empresarial. Recuperação judicial. Paridade. 

Credores. Criação. Subclasses. Plano de recuperação. Possibilidade. 

Parâmetros.
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1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a defi nir se é possível a criação de 

subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de 

recuperação judicial.

3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, 

reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo 

econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da 

viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se 

submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo 

com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A 

interferência do magistrado fi ca restrita ao controle de legalidade do 

ato jurídico. Precedentes.

4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra 

o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um 

princípio norteador da falência, seus refl exos se irradiam na recuperação 

judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação 

sob essa perspectiva.

5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação 

judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, 

justifi cado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com 

interesses homogêneos, fi cando vedada a estipulação de descontos 

que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores 

isolados ou minoritários.

6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os 

credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores 

de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa 

baseada em critério objetivo e justifi cada no plano aprovado pela 

assembleia geral de credores.

7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação 

judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre 

os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, 

hipótese da qual não se cogita no presente caso.

8. Recurso especial não provido.
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ACÓRDÃO

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

decide a Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco 

Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 

Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 12 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 15.3.2019

RELATÓRIO

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

interposto por Banco Paulista S.A., com fundamento na alínea “a” do permissivo 

constitucional, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo assim ementado:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial concedida. Insurgência de 

credor contra o plano de recuperação judicial. Alegada violação da igualdade 

aos credores pela criação de subclasses entre os quirografários. Entendimento 

desta Corte no sentido de que não há ilegalidade no tratamento diferenciado 

de credores da mesma classe, privilegiando os menores, nem da criação de 

subclasses, desde que aprovado pelos credores de todas as classes. Concessão 

de privilégios a alguns credores da recuperanda que dá efetividade à garantia 

constitucional da igualdade substancial e faz valer os princípios da função social 

e da preservação da empresa. Precedentes. Princípio da igualdade não violado. 

Decisão mantida. Recurso improvido (fl . 128, e-STJ).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 146/148, e-STJ).

Nas razões do presente recurso, o recorrente aponta violação do artigo 58, 

§ 2º, da Lei n. 11.101/2005.

Alega não ser possível imprimir tratamento diferenciado entre os credores 

da mesma classe, estabelecendo subclasses dentro do plano de recuperação 

judicial.

Relata que a primeira decisão homologatória do plano foi reformada, 

tendo sido determinada a apresentação de uma nova proposta. Apesar disso, o 
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plano reapresentado “veio novamente a distinguir os credores quirografários, 

classifi cando-os em grupos diferentes, novamente intitulados ‘fornecedores 

especiais’ e ‘demais credores quirografários’, do qual o Banco-recorrente faz 

parte” (fl . 154, e-STJ).

Salienta que votou contrariamente à aprovação do plano, incidindo o 

acórdão em omissão quando desconsidera esse fato.

Ao fi nal, requer o provimento do recurso especial para que seja apresentado 

um novo plano no prazo de 30 (trinta) dias, com a convocação de nova 

assembleia geral de credores, com a consequente condenação dos recorridos ao 

pagamento de honorários advocatícios.

Carbono Química Ltda. e outras - em recuperação judicial - apresentaram 

impugnação às fl s. 179/201 (e-STJ).

As recorridas afi rmam não existir tratamento privilegiado entre os credores, 

mas a criação de subclasses dentro de uma classe específi ca.

Informam ter sido prevista uma subclasse para os fornecedores de matérias-

primas essenciais a seu funcionamento, produtos químicos e petroquímicos 

em geral, de modo a permitir a continuidade da empresa, o que refl etirá em 

benefícios para todos os demais credores. Enfatizam que seu objeto social é a 

distribuição e comercialização de produtos químicos e petroquímicos, o que 

demonstra a essencialidade do fornecimento desses insumos.

Ressaltam que na hipótese de suspensão do fornecimento de matéria-

prima por esses credores, eles passarão a receber seus créditos nas mesmas 

condições dos demais quirografários.

Consideram ser possível o tratamento de desiguais de forma desigual, 

atendendo ao princípio da isonomia.

Salientam que o valor do crédito do recorrente - R$ 735.429,32 (setecentos 

e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) - 

representa menos que 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco décimos por cento) 

da totalidade dos créditos quirografários, não tendo capacidade para, sozinho, 

alterar o resultado da votação assemblear, o que demonstra a inutilidade de seu 

recurso.

Afi rmam, além disso, que o recorrente foi voto vencido dentro de sua 

própria subclasse.

Destacam não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em 

debate instaurado no processo principal da recuperação judicial.
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Contrarrazões do administrador judicial (fl s. 204/209, e-STJ).

O recurso especial foi inadmitido, tendo sido determinada a conversão do 

agravo então interposto em recurso especial (fl s. 260/261, e-STJ).

A Subprocuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do 

recurso (fl s. 253/258, e-STJ).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O acórdão impugnado 

pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 

1973 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece acolhida.

Cinge-se a controvérsia a defi nir se é possível a criação de subclasses de 

credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

1. Violação do artigo 58, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 - Da possibilidade de 

criação de distinções entre credores de uma mesma classe

Apresentado o plano de recuperação judicial e havendo objeção de qualquer 

credor quanto a seus termos, será convocada assembleia geral de credores para 

deliberar acerca do plano, que poderá propor modifi cações (desde que haja 

concordância do devedor e não prejudique exclusivamente os credores ausentes), 

aprová-lo ou rejeitá-lo.

Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-

se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-fi nanceiro e de 

demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir 

pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela 

realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da 

proposta.

A intervenção do Poder Judiciário se limita a verifi car a ocorrência de 

alguma ilegalidade no ato deliberativo, seja na formação da vontade dos credores, 

seja na conformação dos termos do plano aos ditames da lei de regência. No 

caso de se constatar alguma ilegalidade, o ato deliberativo pode ser anulado, com 

a convocação de nova assembleia.
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A propósito:

Recurso especial. Ação de recuperação judicial. Controle do magistrado sobre 

o plano de soerguimento. Aprovação da assembleia geral de credores. Viabilidade 

econômica. Soberania da AGC. Legalidade. Verifi cação pelo Judiciário. Reexame 

de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais. Inadmissibilidade.

1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso 

especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.

2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que 

o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui 

mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em 

recurso especial são inadmissíveis.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

04/04/2017, DJe 10/04/2017 - grifou-se)

No que respeita à concessão de tratamento diferenciado entre os credores 

de uma mesma classe na recuperação judicial, não há vedação expressa na lei de 

regência.

Sobre o tema, a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

(...)

Como visto, o tratamento paritário dos credores (par condicio creditorum) é 

princípio geral que informa o processo de falência. Em que medida, porém, este 

princípio também pode ser aplicado ao processo de recuperação judicial? A lei é 

totalmente silente sobre a aplicação, aos credores do recuperando, de tratamento 

paritário. Estabelece algumas garantias específi cas, como a impossibilidade de o 

plano prever o pagamento dos empregados em prazo muito longo (Lei 11.101/05, 

Lei de Falência - LF, art. 54), mas não contempla em nenhuma de suas disposições, 

qualquer proibição de tratamento diferenciado dos credores. (O credor colaborativo 

na recuperação judicial. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; SATIRO, 

Francisco - coords. Direito das empresas em crise: problemas e soluções. São 

Paulo: Quartier Latin, 2012, págs. 107 e 108 - grifou-se)

Assim, a princípio, a previsão de tratamento diferenciado aos credores não 

se submeteria à apreciação do Poder Judiciário, cujo exame, conforme referido, 

está restrito à legalidade do ato deliberativo.

É de se ver, porém, que a lei consagra o princípio da paridade entre credores. 

Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, momento em que o 
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patrimônio do falido será vendido e o produto utilizado para o pagamento dos 

credores na ordem estabelecida na lei (realização do ativo para o pagamento do 

passivo), seus refl exos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de 

legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva.

Na recuperação judicial, não há realização do ativo para o pagamento dos 

credores. Em regra, todos os credores serão pagos. Diante disso, o princípio da 

paridade se aplica “no que couber”, como declara o Enunciado n. 81 da II Jornada 

de Direito Comercial.

O que significa dizer que deve haver tratamento igualitário entre os 

credores, mas que pode ocorrer o estabelecimento de distinções entre 

integrantes de uma mesma classe com interesses semelhantes. Tal fato se 

justifi ca pela constatação de que as classes de credores, especialmente a de 

credores quirografários, reúne credores com interesses bastante heterogêneos: 

credores fi nanceiros, fornecedores em geral, fornecedores dos quais depende a 

continuidade da atividade econômica, credores eventuais, créditos com privilégio 

geral, entre outros.

Nesse contexto, a divisão em subclasses deve se pautar pelo estabelecimento 

de um critério objetivo, abrangendo credores com interesses homogêneos, com a clara 

justifi cativa de sua adoção no plano de recuperação.

Nesse sentido, eis o Enunciado n. 57 da I Jornada de Direito Comercial do 

Conselho da Justiça Federal:

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os 

membros da mesma classe de credores que possuem interesses homogêneos, sejam 

estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou 

e outro critério de similitude justifi cado pelo proponente do plano homologado 

pelo magistrado.

Assim, escolhido um critério, todos os credores que possuam interesses 

homogêneos serão agrupados sob essa subclasse, devendo ficar expresso o 

motivo pelo qual o tratamento diferenciado desse grupo se justifi ca e favorece a 

recuperação judicial, possibilitando o controle acerca da legalidade do parâmetro 

estabelecido.

Essa providência busca garantir a lisura na votação do plano, afastando 

a possibilidade de que a recuperanda direcione a votação com a estipulação 

de privilégios em favor de credores sufi cientes para a aprovação do plano, 

dissociados da fi nalidade da recuperação judicial. Vale lembrar, no ponto, que a 
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recuperação judicial busca a negociação coletiva e não individual, reunindo os 

credores para tentar a superação das difi culdades econômicas da empresa.

Vale mencionar mais um trecho da lição de Fábio Ulhoa Coelho:

(...)

Não é, portanto, qualquer classifi cação de credores que o Plano de Recuperação 

pode livremente empreender. Ao tratar igualmente os credores iguais e 

desigualmente os desiguais, deve sempre atentar às fi nalidades da recuperação 

judicial. Um tratamento que frustra ao invés de viabilizar o atendimento a estas 

fi nalidades não encontraria respaldo no princípio da par condicio creditorum, 

nem na isonomia constitucional. Será sempre em função da fi nalidade da norma 

que se pesquisará o atendimento ao princípio constitucional da isonomia. (O 

credor colaborativo na recuperação judicial. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos 

Salles de; SATIRO, Francisco - coords. Direito das empresas em crise: problemas e 

soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pág. 103 - grifou-se)

Outro ponto que deve ser objeto de atenção é evitar que credores isolados, 

com realidades específi cas, tenham seu direito de crédito anulado com a criação 

de subclasses.

A propósito, a doutrina de Sheila Christina Nader Cerezetti:

(...)

A realidade torna-se ainda mais grave ao se perceber que o credor prejudicado 

não possui meios para defender sua posição creditícia, na medida em que, ao 

participar da mesma classe em que se incluem os credores benefi ciados pelos 

termos do plano, seu voto dissidente não implica representatividade.

Chega-se, destarte, ao ponto em que o credor individual não se agrupa entre 

seus pares, não possui garantia de que seu crédito receberá tratamento igualitário 

em relação aos demais participantes da mesma classe e, pior do que isso, não 

encontra mecanismos efetivos de defesa de seu direito. (As Classes de Credores 

como Técnica de Organização de Interesses: em Defesa da Alteração da Disciplina 

das Classes na Recuperação Judicial. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles 

de; SATIRO, Francisco - coords. Direito das empresas em crise: problemas e 

soluções. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pág. 374)

Conclui-se, portanto, que é possível a criação de subclasses entre os credores 

da recuperação judicial, desde que estabelecido um critério objetivo, justifi cado no 

plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, fi cando 

vedada a anulação de direitos de eventuais credores isolados.

No caso em análise, o tratamento diferenciado dado a parte dos credores 

quirografários está assim estabelecido:
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Credores Quirografários - Classe III

Esses fornecedores serão divididos em 2 grupos:

Fornecedores Essenciais: fundamentais para a continuidade das atividades 

produtivas e comerciais das Recuperandas, e sem os quais a viabilidade do 

negócio deixa de existir. Esta sujeição apoia-se na titulação de distribuidor de 

solventes de petróleo, regulada pela Agência Nacional do Petróleo - ANP (resolução 

n. 24 de 06/09/2006 e retifi cada em 26/12/2006).

Esta condição de essencialidade pode ser evidenciada pelo percentual de 

participação dos fornecedores integrantes deste grupo no total das compras das 

Recuperandas nos últimos três anos: 2011: 91,94%, 2012: 89,98% e 2013: 89,65%.

Demais Credores Quirografários: outros credores e fornecedores também 

importantes no processo produtivo.

(...)

O grupo de credores denominados fornecedores essenciais terá seus créditos 

liquidados preferencialmente nesta opção, com as regras a seguir, desde que 

preservada a continuidade de fornecimento dos produtos fornecidos (ou equivalentes 

substitutos) no período imediatamente anterior ao pedido de Recuperação 

Judicial das Recuperandas.

Os créditos desse subgrupo serão pagos integralmente de forma parcelada, 

corrigidos pela Taxa de Juros Selic (fl s. 55 e seguintes, e-STJ).

Conforme se verifi ca do trecho supratranscrito, foi estabelecido um critério 

objetivo para divisão dos credores em condições semelhantes e não há notícia 

de anulação de direitos de credores isolados. Vale destacar o trecho do acórdão 

recorrido que analisou a questão:

(...)

Ademais, ao conceder o privilégio aos credores que continuam a fornecer 

mercadorias à recuperanda (denominados de fornecedores essenciais), o plano 

de recuperação dá efetividade à garantia constitucional da igualdade substancial 

e faz valer os princípios da função social e da preservação da empresa.

Assim, não se vislumbra a violação ao princípio da igualdade entre os credores, 

pois, ao dar tratamento diferenciado a eles, distinguindo-os por sua importância 

e origem do crédito, estar-se-á atendendo ao objetivo primordial da recuperação 

judicial, que é a preservação da empresa (fl . 133, e-STJ - grifou-se).

Nesse contexto, não há ilegalidade a ser reparada no caso em debate.

Vale mencionar, por fi m, que a Lei n. 11.101/2005 traz uma ressalva 

quanto ao tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. No caso 
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de o plano de recuperação ser aprovado pela assembleia, mas não na forma do 

artigo 45, existe a previsão de que o juiz, desde que obedecidos alguns requisitos, 

possa, ainda assim conceder a recuperação judicial (artigo 58, § 1º, da Lei n. 

11.101/2005). É o denominado cram down.

Dentre esses requisitos está o de que o plano não implique tratamento 

diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Caso isso 

aconteça, não é possível a utilização do mecanismo do cram down.

Explica Fábio Ulhoa Coelho:

(...)

Cuida a lei também da hipótese em que um plano de recuperação é 

aprovado com substancial apoio entre os credores, mas sem alcançar o quórum 

qualifi cado de deliberação. Trata-se do plano que recebeu cumulativamente na 

Assembleia: a) voto favorável de mais da metade do total dos créditos presentes, 

independentemente das classes de seus titulares; b) aprovação pela maioria das 

classes (ou, se apenas duas votam, por uma delas); e c) aprovação de mais de 1/3 

dos votos no âmbito da instância classista que o rejeitara. Nesse caso, se o plano 

não contiver tratamento diferenciado dos credores da classe em que foi rejeitado, 

ele pode ser adotado, mesmo não se verifi cando o quórum qualifi cado para sua 

aprovação. (Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 202 - grifou-se)

Nesse mesmo sentido:

Direito Processual Civil e Falimentar. Recurso especial. Recuperação judicial. 

Prequestionamento. Ausência. Súmulas 211/STJ e 282/STF. Fundamentos do 

acórdão não impugnados. Súmula 283/STF. Assembleia-geral de credores. Plano 

de recuperação empresarial. Condições prévias. Exigências legais. Controle 

jurisdicional. Possibilidade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. 

Aprovação do plano. Requisitos. Rejeição da proposta. Credores de mesma classe. 

Tratamento diferenciado. Impossibilidade. Fundamento constitucional. Ausência 

de interposição de recurso extraordinário. Artigos analisados: 35, 45 e 58 da LFRE.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 17/7/2013, no qual se discute a 

possibilidade e os limites do controle jurisdicional sobre os atos praticados pela 

assembleia-geral de credores no procedimento de recuperação judicial. Ação 

ajuizada em 27/1/2009.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 

violados e quanto aos argumentos deduzidos nas razões recursais obsta o exame 

da insurgência.
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3. A existência de fundamentos não impugnados do acórdão recorrido - 

quando sufi cientes para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação 

do recurso especial.

4. Submete-se a controle jurisdicional a análise do preenchimento das 

condições prévias à concessão da recuperação judicial e das exigências legais 

relativas à elaboração e à aprovação do plano. Inteligência do art. 58, caput, da Lei 

n. 11.101/2005.

5. A proposta de recuperação apresentada pelo devedor - por disposição 

expressa constante dos arts. 45, § 1º, e 58, caput, da Lei n. 11.101/2005 - deve ser 

aprovada, na classe dos credores com garantia real, pela maioria simples daqueles 

que comparecerem à assembleia. Não sendo aprovado o plano na forma estipulada 

nos precitados artigos, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 58, § 1º, prevê a possibilidade 

de a recuperação ser concedida mediante a verifi cação de um quórum alternativo. 

A viabilização dessa hipótese, todavia, exige que o plano não implique concessão 

de tratamento diferenciado aos credores - integrantes de uma mesma classe - que 

tenham rejeitado a proposta (art. 58, § 2º, da LFRE).

6. A alteração das premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido não é 

possível na presente via recursal. Incidência da Súmula 7/STJ.

7. A insurgência é inadmissível quando o acórdão recorrido decide também 

com base em fundamento constitucional e a parte vencida não interpõe recurso 

extraordinário. Súmula 126/STJ.

8. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1.388.051/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

10/09/2013, DJe 23/09/2013)

No caso em análise, porém, essa questão nem sequer se põe, pois o plano de 

recuperação judicial foi aprovado na forma do artigo 45 da Lei n. 11.101/2005, 

conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)

Esta Corte já sacramentou o entendimento de que não há ilegalidade no 

tratamento diferenciado de credores da mesma classe, privilegiando os menores, 

nem da criação de subclasses, desde que aprovado pelos credores de todas as 

classes. Apenas em caso de não aprovação de uma delas não se admitirá tratamento 

diferenciado para a que não aprovou o plano, nos termos do art. 58, § 2º, do Código 

de Processo Civil (sic), que, ressalte-se, não é o caso dos autos, pois ao que se percebe, 

os credores aprovaram esse tratamento diferenciado (fl . 131, e-STJ - grifou-se).

Assim, não há falar em violação do artigo 58, § 2º, da Lei n. 11.101/2005.
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2. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.649.774-SP (2017/0015850-3)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Inepar S.A. Industria e Construcoes - em Recuperacao Judicial

Recorrente: Inepar Equipamentos e Montagens S/A - em Recuperação 

Judicial

Recorrente: Inepar Administração e Participações S/A - em Recuperação 

Judicial

Recorrente: Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A - em 

Recuperação Judicial

Recorrente: Iesa Oleo&Gas S/A - em Recuperação Judicial

Recorrente: Inepar Telecomunicações S/A - em Recuperação Judicial

Recorrente: Iesa Tecnologia e Transportes S/A - em Recuperacao Judicial

Recorrente: Sadefem Equipamentos e Montagens S/A - em Recuperação 

Judicial

Recorrente: TT Brasil Estruturas Metalicas S.A - em Recuperação Judicial

Advogados: Joel Luis Th omaz Bastos - SP122443

Ivo Waisberg - SP146176

Bruno Kurzweil de Oliveira - SP248704

Eduardo Luiz Kawakami - SP264703

Recorrente: Justen Pereira Oliveira e Talamini Sociedade de Advogados

Advogados: César Augusto Guimarães Pereira - PR018662

Isabella Moreira de Andrade Vosgerau - PR061211

Eduardo Talamini - SP198029

Marina Kukiela - PR061870

Recorrido: Os Mesmos

Interes.: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda
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Advogados: Leonardo Lins Morato - SP163840

Pedro Magalhães Humbert - SP291372

EMENTA

Recursos especiais. Recuperação judicial. Discussão quanto à 

legalidade de cláusula constante do plano de recuperação judicial 

aprovado que estabelece limite de valor para o tratamento preferencial 

do crédito trabalhista, inserido neste o resultante de honorários 

advocatícios, desde que de titularidade de advogado pessoa física. 

1. Controle judicial de legalidade do plano de recuperação judicial 

aprovado pela assembleia geral de credores. Possibilidade, em tese. 2. 

Crédito decorrente de honorários advocatícios. Natureza alimentar, 

a ensejar tratamento preferencial equiparado ao crédito trabalhista. 

Tese firmada em repetitivo. Compreensão que não se altera em 

virtude de a discussão se dar no bojo de recuperação judicial; de 

o titular ser sociedade de advogados; ou de se tratar de expressivo 

valor. 3. Estabelecimento de patamares máximos para que os créditos 

trabalhistas e equiparados tenham um tratamento preferencial, 

convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito 

quirografário. Licitude do proceder. 4. Recursos especiais improvidos.

1. Afi gura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, 

sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em 

crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial 

que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de 

credores.

2. Especifi camente em razão da natureza dos créditos resultantes 

de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-

se a equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos 

seus titulares os correspondentes privilégios fi xados em lei em face 

de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na 

recuperação judicial. Tese fi rmada em recurso especial representativo 

da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do 

REsp 1.152.218/ES.

2.1 A qualifi cação de determinado crédito, destinada a situá-lo em 

uma das diversas classes de credores, segundo a ordem de preferência 
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legal, há de ter tratamento único, seja na recuperação judicial, seja na 

falência, naturalmente para dar consecução ao declarado propósito de 

conferir tratamento isonômico aos titulares do crédito de uma mesma 

categoria. Não se divisa, assim, nenhuma razão jurídica idônea, ou de 

ordem prática, que justifi que a admissão do tratamento equiparado do 

crédito resultante de honorários advocatícios ao crédito trabalhista na 

falência, mas o refute no bojo da recuperação judicial.

2.2 A partir do específi co tratamento legal ofertado às sociedades 

de advogados, considerado o seu objeto social, constata-se que os 

honorários advocatícios decorrem, necessariamente, do labor, da 

exploração da atividade profi ssional de advocacia exercida por seus 

sócios, do que decorre sua natureza alimentar e, pois, sua similitude 

com o crédito trabalhista a ensejar o mesmo tratamento privilegiado. 

É indiferente, para esse propósito, se a exploração da atividade 

profi ssional da advocacia dá-se individualmente, ou se organizada 

em sociedade simples. Fato é que a remuneração pelo trabalho 

desenvolvido pelos advogados em sociedade é, na forma do contrato 

social, repartida e destina-se, de igual modo, à subsistência de cada um 

dos causídicos integrantes da banca e de sua família.

2.3 A considerável importância econômica do crédito resultante 

de honorários advocatícios, titularizado pela sociedade de advogados 

recorrente, habilitado na recuperação judicial subjacente, em si, 

também não desnatura sua qualidade de verba alimentar.

3. Sem descurar dos privilégios legais daí advindos, em se 

tratando de concurso de credores, de todo desejável, senão necessária, 

a equalização dos direitos e interesses de todos os envolvidos. Para 

esse propósito, ressai absolutamente possível o estabelecimento 

de patamares máximos para que os créditos trabalhistas (ou a eles 

equiparados) tenham um tratamento preferencial, defi nido pela lei, 

no caso da falência (art. 83, I, da LRF), ou, consensualmente, no caso 

da recuperação judicial, convertendo-se, o que sobejar desse limite 

quantitativo, em crédito quirografário.

3.1 A proteção legal, como se constata, destina-se a garantir o 

pagamento prévio dos credores trabalhistas e equiparados — e nisso 

reside o privilégio legal — de uma quantia sufi ciente e razoável que 

lhe garanta a subsistência, um mínimo para o seu sustento. Em relação 
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àquilo que excede essa importância, ainda que se revista da natureza 

alimentar, seu titular não faz jus ao tratamento privilegiado de receber 

com precedência aos demais credores.

3.2 A preferência legal conferida à classe dos empregados e 

equiparados justifi ca-se pela necessidade de se privilegiar aqueles 

credores que se encontram em situação de maior debilidade econômica 

e possuem como fonte de sobrevivência, basicamente, a sua força de 

trabalho, devendo-se, por isso, abarcar o maior número de pessoas que 

se encontrem em tal situação.

3.3 No processo recuperacional, por ocasião da deliberação 

do plano de recuperação apresentado, credores, representados por 

sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais 

destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em 

que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no 

intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos 

credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise 

(sob o enfoque da devedora). Cabe, portanto, às recuperandas e aos 

credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum defi nidos 

em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo 

para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não havendo 

a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal 

como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas.

3.4 Na presente hipótese, em relação aos débitos trabalhistas, 

no que se inserem os honorários advocatícios, as recuperandas 

estipularam o limite de R$ 2.000.000,00, (dois milhões de reais), a 

fi m de assegurar a natureza alimentar, sendo que qualquer valor que 

excedesse esse limite seria tratado como crédito quirografário, o que 

foi devidamente aprovado pela correlata classe de credores.

3.5 Justamente para evitar que os poucos credores trabalhistas, 

titulares de expressivos créditos, imponham seus interesses em 

detrimento dos demais, a lei de regência, atenta às particularidades 

dessa classe, determina que “a proposta deverá ser aprovada pela 

maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor 

de seu crédito” (§ 2º do art. 45 da LRF).

3.6 Se assim é, a sociedade de advogados recorrente, que 

pretende ser reconhecida, por equiparação, como credora trabalhista, 
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há, naturalmente, de se submeter às decisões da respectiva classe. 

Afi gurar-se-ia de todo descabido, aliás, concebê-la como credora 

trabalhista equiparada, com os privilégios legais daí advindos, e 

afastar-lhe o limite quantitativo imposto aos demais trabalhadores, 

integrantes dessa classe de credores.

4. Recursos especiais improvidos.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, negar provimento aos recursos especiais, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi, Paulo de 

Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 15.2.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Justen, Pereira, Oliveira e Talamini 

Sociedade de Advogados, de um lado, e as recuperandas Inepar Equipamentos 

e Montagens S.A. e Outras, de outro, interpõe, cada qual, recurso especial em 

contrariedade ao aresto prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo.

No bojo da recuperação judicial de Inepar Equipamentos e Montagens 

S.A. e Outras, o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da 

Comarca da Capital - SP entendeu por bem homologar o plano de recuperação 

judicial apresentado pelas recuperandas, devidamente aprovado, segundo o 

quórum legal nas quatro classes de credores, com a ressalva de que a cláusula 

3.1, que limita os créditos trabalhistas até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), no que se inserem os honorários advocatícios devidos a 
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pessoas naturais, teria validade e efi cácia apenas em relação aos credores que 

concordaram expressamente com o seu teor, sendo considerada inefi caz em 

relação a todos os demais que dela discordaram ou que se abstiveram de votar 

(e-STJ, fl s. 263-266).

Dos fundamentos adotados, destaca-se o seguinte excerto:

O mérito do plano de recuperação judicial deve ser analisado pelos credores 

em AGC, não cabendo ao juízo interferir em aspectos do plano referentes aos 

meios de recuperação, formas de pagamento, prazos, deságios, dentre outros.

[...]

Cabe ao juízo, porém, exercer um controle sobre os limites legais da 

decisão dos credores e das cláusulas contratuais. E, nesse aspecto, observa-

se que a cláusula 3.1, em princípio, atende aos limites estabelecidos pela Lei 

de Recuperação e Falências no que diz respeito ao prazo de pagamento dos 

credores trabalhistas. Entretanto, ao defi nir o que considera crédito trabalhista 

(fl s. 23410) para fi ns de pagamento devido à classe I, o plano de recuperação 

estabelece limite de valor não existente em lei e cria diferenciação injustifi cada 

entre credores da mesma classe ao dispor que considera crédito trabalhista ‘cada 

um dos créditos sujeitos ao plano decorrente de legislação do trabalho ou de 

acidente de trabalho, independentemente de estarem assim classificados na 

Lista de Credores, inclusive os honorários advocatícios até o limite máximo de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) devidos a pessoas naturais (profi ssionais 

liberais autônomos), a fi m de assegurar a sua natureza alimentar, sendo que 

qualquer valor que exceder esse limite será tratado como crédito quirografário’.

Essa disposição do plano, na prática, estabelece limite de valor para pagamento 

de créditos trabalhistas, fazendo diferenciação entre credores da mesma classe 

sem que exista qualquer motivo justifi cador do tratamento diferenciado. E mais. 

O plano pretende desclassificar créditos trabalhistas para quirografário, em 

manifesto confronto com o entendimento pacifi cado pelo Superior Tribunal de 

Justiça.

As cláusulas do plano de recuperação embora devem ser respeitadas pelo 

juízo quando devidamente aprovadas pelos credores no que diz respeito ao 

mérito, devem observar os limites legais e jurisprudenciais que lhes são impostos, 

sob pena de nulidade.

O art. 54 da Lei 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação não poderá 

prever prazo superior a 01 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da 

legislação do trabalho ou decorrente de acidente do trabalho vencidos até a 

data do pedido de recuperação judicial, nem poderá prever prazo superior a 30 

(trinta) dias para o pagamento, até o limite de 05 (cinco) salários mínimos por 

trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 03 (três) 

meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.
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O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.152.218), por sua vez, já defi niu, sob o rito 

dos recursos repetitivos, que os honorários advocatícios devem ser classifi cados 

como créditos trabalhistas para fi ns de recuperação judicial e falência.

Por outro lado, embora se deva observar o limite de 150 salários mínimos para 

o pagamento de crédito privilegiado na falência (art. 83, inc. I, da Lei n. 11.101/05), 

inexiste qualquer limitação para o pagamento dos credores trabalhistas (incluídos 

na classe I) no procedimento da recuperação judicial de empresas.

Conforme já decidido, de forma reiterada, pelo TJSP, não se aplica a limitação 

do art. 83, inc. I, da LRF à recuperação judicial, vez que se trata de hipótese 

exclusivamente voltada para a falência.

[...]

Portanto, é violadora dos limites legais e jurisprudenciais a cláusula do plano 

que afi rma que será feito o pagamento dos honorários advocatícios, na prova 

prevista para a Classe I, apenas até o valor de R$ 2.000.000,00, reservando-se aos 

valores superiores as regras de pagamento aplicáveis à Classe III (quirografários).

É certo que o crédito é direito disponível e, em tese, poderia o credor concordar 

com o recebimento na forma como melhor lhe conviesse (ou até mesmo perdoar 

a dívida). Entretanto, não se pode estender os efeitos dessa cláusula ilegal àqueles 

credores que não concordaram expressamente com o seu teor tão somente em 

razão de ter sido aprovada pela maioria.

Conclui-se, portanto, que essa cláusula valerá apenas e tão somente para 

aqueles credores que concordaram expressamente com o seu teor, sendo 

considerada inefi caz em relação a todos os demais credores que dela discordaram 

ou que se abstiveram de votar (e-STJ, fl s. 263-266).

Em contrariedade ao decisum, as recuperandas interpuseram agravo de 

instrumento, tendo por propósito, em suma, fosse reconhecida a legalidade 

da cláusula 3.1 do plano de recuperação judicial, devidamente aprovada pela 

assembleia geral de credores, segundo o quórum legal, devendo ser aplicada de 

forma irrestrita a todos os credores, independentemente de prévia concordância.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, 

entendeu por bem conferir parcial provimento ao agravo de instrumento para 

“determinar que as sociedades de advogados com créditos habilitados recebam 

seu crédito com o privilégio dos trabalhistas, tal qual os demais advogados 

pessoas físicas, observado, para todos, o limite máximo aprovado pela AGC” (de 

R$ 2.000.000,00 - dois milhões de reais).

A aresto restou assim ementado:

Recuperação Judicial.

Jurisprudência consolidada no STF e no STJ no sentido de que os honorários 

advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser incluídos na mesma classe 
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dos créditos trabalhistas. Entendimento deste relator revisto em função do REsp n. 

1.152.218/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em recurso repetitivo 

publicado em 09.10.2014. A verifi cação do precedente do STJ mostra que não se 

diferencia o conceito e sua aplicação na recuperação ou na falência.

A natureza de alimentos e de sustento é que determina a classe do crédito 

trabalhista e dos honorários advocatícios, premissa a partir da qual não encontro 

motivo para discriminar a sociedade de advogados frente ao advogado pessoa 

física. Ambos devem ser pagos com os credores trabalhistas, observada a limitação 

de R$ 2.000.000,00 aprovada pela AGC porque se presume que a aceitação levou 

em conta a viabilidade econômica do PRJ, órbita em que prevalece a soberania da 

AGC por ausência de ilegalidade fl agrante.

A limitação de 150 salários mínimos. A interpretação do art. 54 deve ser feita à 

luz do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, porque à recuperação e à falência incidem 

a fi nalidade de evitar que altos salários, ou honorários advocatícios, consumam 

os recursos da massa ou da recuperanda, neste último caso inviabilizando a 

recuperação e prejudicando o princípio da preservação da empresa.

Jurisprudência do STF, STF e TJSP sobre os temas.

Recurso provido em parte, por maioria.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fl s. 1.522-

1.528).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso especial.

Justen, Pereira, Oliveira e Talamini Sociedade de Advogados, em suas 

razões recursais, aponta violação dos arts. 535 do Código de Processo Civil de 

1973 e 54 da Lei n. 11.101/2005 (e-STJ, fl s. 1.548-1.565).

Pretende, em suma, que seu crédito (de honorários advocatícios) seja 

integralmente concebido como trabalhista, afastando-se a limitação em R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) prevista no plano de recuperação judicial, 

considerada válida pelo Tribunal de origem (não apenas para pessoas físicas, mas 

também para a sociedade de advogados).

Aduz, para tanto, que o Tribunal de origem, ao reconhecer a validade (em 

parte) da cláusula inserta no plano de recuperação judicial que limita o valor 

dos créditos trabalhistas no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

nestes inseridos os honorários advocatícios (independentemente de seu titular 

ser pessoa física ou jurídica), acabou por violar a regra constante no art. 54 da 

lei de regência, segundo a qual os créditos trabalhistas devem ser pagos no prazo 

máximo de 1 (um) ano.
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Ressalta que a aplicação de tal limite equivale a transformar 95% de seu 

crédito, de natureza alimentar, em quirografário, convertendo-o em ações ou 

debêntures perpétuas das recuperandas, quando a legislação determina que o 

pagamento dos créditos trabalhistas seja feito em dinheiro e no prazo máximo 

de 1 (um) ano.

Tece considerações quanto à inaplicabilidade à recuperação judicial do 

limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos previsto no art. 83, I, da Lei 

n. 11.101/2005, incidente, apenas, na falência, matéria essa, ressalta, que nem 

sequer é objeto de discussão, na medida em que as recuperandas expressamente 

afastaram tal limitação a todos os seus credores trabalhistas.

Assevera que o limite reputado válido pelo acórdão recorrido acaba por 

atingir apenas o crédito da sociedade de advogados ora insurgente, pois as outras 

seis sociedades de advogados possuem créditos trabalhistas (nestes inseridos 

os honorários advocatícios) em valor inferior ao teto de R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais), o que redundaria, segundo defende, em um indevido 

tratamento díspar a credores da mesma classe.

Ressalta que a soberania das decisões da assembleia de credores não 

impede a análise da legalidade das disposições pelo Poder Judiciário.

Subsidiariamente, na eventualidade de esta Corte de Justiça reputar que 

as questões postas não foram devidamente debatidas na origem, pugna pelo 

reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/1973 (e-STJ, fl s. 1.548-1.565).

A seu turno, as recuperandas, Inepar Equipamentos e Montagens S.A. e 

Outras, em seu recurso especial, apontam violação ao arts. 35, 41, I e III, 45, 

53, 54, 58, 59 e 83, I, da LFRE; 15, 17 e 24 da Lei n. 8.906/1994; 2º e 3º da 

CLT; 14, 85, 1.022 e 1.036 do Código de Processo Civil/2015; 535 e 543-C, do 

CPC/1973, além de dissídio jurisprudencial.

Buscam, em síntese, a validade da cláusula constante do Plano 

de Recuperação judicial que limita o crédito trabalhista no importe de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no que se inserem os honorários 

advocatícios, cujo titular seja apenas e necessariamente pessoa física. 

Subsidiariamente, pretendem “que os créditos de honorários advocatícios 

devidos a pessoas naturais e pessoas jurídicas (sociedade de advogados) sejam 

tratados como créditos trabalhistas apenas até o limite de 150 (cento e cinquenta) 

salários mínimos previstos pelo art. 83, I, da, LRF, devendo o restante ser pago 

como créditos quirografários.
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Sustentam, para tanto, a inaplicabilidade à hipótese dos autos da tese 

fi rmada em recurso especial representativo da controvérsia, por ocasião do 

julgamento do REsp n. 1.152.218/RS, no qual se entendeu que os honorários 

advocatícios possuem caráter alimentar e podem ser equiparados a créditos 

trabalhistas em processo de falência, tal como decidiu o Tribunal de origem.

Alegam, que, enquanto no aludido precedente se discutia a habilitação de 

crédito (no importe de R$ 6.000,00), de pessoa física, no bojo de uma falência, 

na espécie, diversamente, controverte-se sobre a possibilidade, no âmbito de 

recuperação judicial, de uma pessoa jurídica (sociedade de advogados) ser tratada 

como credor trabalhista, cuja classe a assembleia de credores aprovou o limite 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com expressa restrição às pessoas 

físicas. Ressaltam que, no caso, a sociedade de advogados recorrida vindica um 

crédito de aproximadamente R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a 

evidenciar a inexistência de natureza alimentar.

Afi rmam, no ponto, que “o fato dos honorários serem devidos a uma 

sociedade composta por advogados em nada comprova a exclusiva natureza 

alimentar destes últimos”, ao contrário, a descaracteriza.

Asseveram que os honorários advocatícios não se enquadram no conceito 

de crédito decorrente da legislação do trabalho ou acidente de trabalho e, 

“mesmo que exista entendimento de que os honorários advocatícios possuam 

caráter alimentar, certo é que eles não podem ser confundidos e tampouco 

prevalecer sobre os créditos derivados da legislação do trabalho, especialmente 

quando se trata de valores devidos à sociedade de advogados”.

Anotam, outrossim, que, “para efeitos do processo de recuperação judicial, 

o crédito detido por sociedade de advogados deverá ser considerado como 

integrante da classe III, dos credores quirografários, pois se trata de privilégio 

especial, na exata forma do inciso III do art. 41 da LFRE.”

Frisam a inaplicabilidade do art. 85 do Código de Processo Civil/2015 para 

se determinar a natureza dos créditos decorrentes de honorários advocatícios, 

seja pela irretroatividade da norma, seja pelo seu viés exclusivamente processual.

Aduzem que o Tribunal de origem, indevidamente, alterou o plano 

de recuperação aprovado pelos credores, que estipulou serem os créditos 

decorrentes de honorários advocatícios devidos à pessoa natural equiparados 

aos trabalhadores, no limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) — o 

que, em si, consistiu em mera liberalidade —, estendendo tal disposição à 

sociedade de advogados, a desbordar do limite legal de 150 (cento e cinquenta) 
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salários mínimos previsto na lei de regência (art. 83, I), bem como da própria 

competência exclusiva da assembleia geral de credores.

Por fi m, suscitam a existência de dissenso jurisprudencial (e-STJ, fl s. 

1.597-1.651).

As partes apresentaram as contrarrazões (e-STJ, fls. 1.905-1.935 e 

1.936.1969).

Em juízo de prelibação, a Presidência da Seção de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso especial de 

Inepar Equipamentos e Montagens S.A. e Outras e obstou seguimento ao 

apelo especial apresentado por Justen, Pereira, Oliveira e Talamini Sociedade de 

Advogados (e-STJ, fl s. 2.015-2.017, objeto de agravo interposto às fl s. 2.027-

2.043 (e-STJ).

Para o julgamento conjunto pelo colegiado dos recursos especiais, 

determinou-se que o aludido agravo fosse convertido em recurso especial, com a 

correlata reautuação (e-STJ, fl s. 2.101-2.102).

No bojo da Petição n. 11.553/SP, a Ministra Laurita Vaz, no exercício da 

Presidência do STJ, atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial interposto por 

Inepar Equipamentos e Montagens S.A. e Outras (e-STJ, fl s. 820-825 dos autos 

da Pet n. 11.553/SP). Interposto agravo interno, este signatário reconsiderou, 

em parte, o decisum, a fi m de determinar que, do montante devido à credora 

Justen, Pereira, Oliveira e Talamini Sociedade de Advogados, seja-lhe efetuado o 

pagamento de valor correspondente a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos 

— quantia que se apresenta, por ora, incontroversa —, respeitados os mesmos 

critérios de parcelamento e periodicidade aos detentores de créditos trabalhistas, 

quitando-se de imediato a quantia correspondente às parcelas que, nesta data, 

já tenham sido pagas aos integrantes daquela categoria (e-STJ, fl s. 1.489-1.492 

dos autos da Pet n. 11.553/SP).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): A controvérsia 

instaurada nos presentes recursos especiais centra-se em saber se a cláusula 

que equipara os créditos decorrentes de honorários advocatícios aos créditos 

trabalhistas, desde que limitados a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 
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e restritos à titularidade de pessoas físicas, inserta no Plano de Recuperação 

Judicial, devidamente aprovada pela Assembleia Geral de Credores, poderia 

ser estendida à sociedade de advogados, como entendeu o Tribunal de origem. 

Debate-se, nesse contexto, portanto, se os créditos atinentes a honorários 

advocatícios, para efeito de classifi cação em recuperação judicial, são, ou não, 

considerados créditos trabalhistas, notadamente na hipótese de o seu titular ser 

pessoa jurídica (sociedade de advogados).

E, caso se reconheça a condição de crédito trabalhista por equiparação dos 

honorários advocatícios, inclusive aquele titularizado por pessoa jurídica, discute-

se a licitude da limitação da preferência do crédito trabalhista propugnada no 

plano de recuperação judicial em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e, 

subsidiariamente, a possibilidade de aplicação à recuperação judicial do limite 

constante do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005 (de 150 - cento e cinquenta 

salários-mínimos aos créditos trabalhistas na falência) para os créditos de 

titularidade da sociedade de advogados.

Delimitada, nesses termos, a controvérsia posta e, considerada a identidade 

das questões aventadas pelas partes adversas, naturalmente com o manejo de 

argumentações antagônicas entre si, passa-se a analisar conjuntamente as razões 

expendidas em ambos os recursos especiais.

De plano, relevante assinalar afigurar-se absolutamente possível que 

o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da 

empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de 

credores.

A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores 

compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim 

como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade 

contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a 

equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os 

sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, 

ao fi nal, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em 

crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das 

manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das 

normas que se revelarem cogentes.
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Nessa linha de entendimento, destacam-se precedentes desta Corte de 

Justiça, que, de igual modo, admitem o controle judicial de legalidade do plano 

de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, que, em si, não 

encerra nenhum vilipêndio àquele órgão:

Direito Empresarial. Plano de recuperação judicial. Aprovação em assembleia. 

Controle de legalidade. Viabilidade econômico-financeira. Controle judicial. 

Impossibilidade.

1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial 

do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 

11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica 

da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear.

2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - 

no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua 

viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 09/09/2014, DJe 30/09/2014) - sem grifo no original.

Recurso especial. Recuperação judicial. Aprovação de plano pela assembleia 

de credores. Ingerência judicial. Impossibilidade. Controle de legalidade das 

disposições do plano. Possibilidade. Recurso improvido.

1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos 

de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos 

requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos 

a controle judicial.

2. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1.314.209/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

22/05/2012, DJe 01/06/2012) - sem grifo no original. E, ainda: REsp 1.314.209/

SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 

01/06/2012

Portanto, possível, em tese, o controle judicial de legalidade do plano de 

recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, o que não 

encerra, em si, nenhuma usurpação de competência.

Na hipótese, a cláusula inserta no plano de recuperação judicial, 

devidamente aprovada pela assembleia geral de credores, sobre a qual repousa a 

presente controvérsia, está assim conformada:
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[...]

Crédito Trabalhista: cada um dos Créditos Sujeitos ao Plano decorrente 

da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho, independentemente 

de estarem assim classificados na Lista de Credores, inclusive os honorários 

advocatícios até o limite máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) devidos 

a pessoas naturais (profi ssionais liberais autônomos), a fi m de assegurar a natureza 

alimentar, sendo que qualquer valor que exceder esse limite será tratado como 

Crédito Quirografário.

Nos termos relatados, tem-se, de um lado, as recuperandas, que defendem 

a validade da aludida cláusula que limita a preferência do crédito trabalhista 

no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no que se inserem os 

honorários advocatícios cujo titular seja apenas e necessariamente pessoa física, 

excluindo-se, dessa categoria, portanto, as sociedades de advogados, cujo crédito deve 

ser concebido como quirografário.

De outro vértice, Justen, Pereira, Oliveira e Talamini Sociedade de 

Advogados objetiva que seu crédito de honorários advocatícios (no importe de 

R$ 39.000.000,00 - trinta e nove milhões de reais) seja integralmente concebido 

como trabalhista, afastando-se a limitação de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) prevista no plano de recuperação judicial, aplicada para os demais credores 

trabalhistas.

Pois bem. Especifi camente em razão da natureza dos créditos resultantes 

de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a 

equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os 

correspondentes privilégios fi xados em lei em face de concurso de credores 

em geral, tal como se dá na falência, na recuperação judicial, na liquidação 

extrajudicial e na insolvência civil.

Sem olvidar a distinção existente entre o salário — concebido como a 

remuneração decorrente da prestação de serviços, no âmbito da relação de 

emprego, defi nida nos arts. 2º e 3º da CLT — e os honorários advocatícios — 

compreendidos como a remuneração à prestação do serviço do profi ssional da 

advocacia, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, convencionados, 

fi xados por arbitramento ou advindos da sucumbência —, sobressai inequívoca 

a identidade da natureza alimentar de tais verbas, destinando-se, cada qual, à 

subsistência de seu titular e de sua família.

Não se pode, assim, conferir tratamento díspar a realidades tão 

assemelhadas.
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Com essa compreensão, encontra-se pacifi cado no âmbito da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que os créditos resultantes 

de honorários advocatícios ostentam os mesmos privilégios legais dados aos 

créditos trabalhistas, especifi camente aqueles previstos na Lei n. 11.105/2005, 

tese, ressalta-se, fi rmada em recurso especial representativo da controvérsia pela 

Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES, nos termos 

da seguinte ementa:

Direito Processual Civil e Empresarial. Recurso especial representativo de 

controvérsia. Art. 543-C do CPC. Honorários advocatícios. Falência. Habilitação. 

Crédito de natureza alimentar. Art. 24 da Lei n. 8.906/1994. Equiparação a crédito 

trabalhista.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar 

e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela 

regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, 

observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do 

referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de 

trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos 

arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado 

em 07/05/2014, DJe 09/10/2014) - sem grifo no original.

No ponto, as recuperandas sustentam, em suas razões recursais, a 

inaplicabilidade deste entendimento ao caso dos autos, sob o argumento de 

que no aludido precedente se discutia a habilitação de crédito (no importe de 

R$ 6.000,00), de pessoa física, no bojo de uma falência, enquanto que, na espécie, 

diversamente, controverte-se sobre a possibilidade, no âmbito de recuperação 

judicial, de uma pessoa jurídica (sociedade de advogados) ser tratada como credor 

trabalhista, cuja classe a assembleia de credores aprovou o limite de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), com expressa restrição às pessoas físicas. 

Ressaltam, inclusive, que a sociedade de advogados recorrida vindica um crédito 

de aproximadamente R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), o que 

evidenciaria, ao seu juízo, a inexistência de natureza alimentar.

O argumento é retórico e, como tal, não procede.

Saliente-se que a qualifi cação de determinado crédito, destinada a situá-

lo em uma das diversas classes de credores, segundo a ordem de preferência 
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legal, há de ter tratamento único, seja na recuperação judicial, seja na falência, 

naturalmente para dar consecução ao declarado propósito de conferir tratamento 

isonômico aos titulares do crédito de uma mesma categoria.

Não se divisa, assim, nenhuma razão jurídica idônea, ou de ordem prática, 

que justifi que a admissão do tratamento equiparado do crédito resultante de 

honorários advocatícios ao crédito trabalhista na falência, mas o refute no bojo 

da recuperação judicial.

Aliás, para que dúvidas não houvesse sobre a extensão de tal equiparação, 

a incidir na falência, assim como na recuperação, o voto condutor, após se valer 

expressamente dos fundamentos adotados no julgamento do REsp n. 988.126/

SP, desta Terceira Turma, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, explicitou 

o âmbito de aplicação da tese fi rmada em recurso especial representativo da 

controvérsia, com referência a tais processos (de falência e de recuperação), sem 

prejuízo da repercussão da tese em outras esferas, cujo alcance fi cará, entretanto, 

a cargo da doutrina e da jurisprudência.

Extrai-se de seu teor a referida delimitação:

Na mesma linha, tomo de empréstimo os fundamentos aduzidos pela em. 

Ministra Nancy Andrighi na relatoria do REsp 988.126/SP, Terceira Turma, julgado 

em 20/4/2010:

Nos termos do art. 24, caput, da Lei 8.906/94, os honorários advocatícios 

são créditos privilegiados em face de concurso de credores, falência, liquidação 

extrajudicial, concordata e insolvência civil.

Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido consignou que “no concurso 

de credores em questão o co-agravante só poderia satisfazer ser crédito 

[honorários advocatícios] depois do trabalhista” (fl s. 160).

Adotar esse entendimento levar-se-ia à conclusão de que somente os 

salários, stricto sensu, são passíveis da proteção absoluta. Todavia, uma 

reflexão um pouco mais detida leva à conclusão oposta. As proteções 

conferidas ao salário, como a que ora se comenta, não foram estabelecidas 

pela lei de maneira meramente dogmática. Há, naturalmente, uma 

fi nalidade que a norma pretende atingir. No caso em tela, essa fi nalidade é 

garantir ao trabalhador que, na medida do possível, receba seus proventos, 

e, consequentemente, tenha garantida sua sobrevivência e a de sua família. 

Vale dizer: é o caráter alimentar do salário que justifi ca a proteção que a 

lei lhe concede. Ora, se do caráter alimentício também estão revestidos os 

honorários, não vejo motivo pelo qual não se deveria estender também a 

eles a proteção legal.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

660

Note-se que, aqui, não estou a dizer que honorários e salários são fi guras 

idênticas. Salário, nos termos dos arts 457 e 458 da CLT, é o rendimento 

auferido pelo empregado, como consequência pela prestação de serviços 

ao empregador, no âmbito de uma relação de emprego. A fi gura do salário 

é específi ca, e para sua caracterização devem estar presentes os requisitos 

dos arts. 2º e 3º da CLT. O que afi rmo, em vez disso, é que na natureza 

alimentar, e somente nela, as fi guras são afi ns.

Ora, se são fi guras afi ns em sua natureza alimentar, o privilégio conferido 

pela Lei de Falências (arts. 102 do DL 7.661/45 e 83 da Lei 11.101/05) e 

pelo CTN (art. 186) aos salários deve ser estendido também aos honorários 

advocatícios, pois é exatamente isso que a lei visa a proteger.

Dessarte, assim como o salário está para o empregado e os honorários 

estão para os advogados, o art. 24 do EOAB deve ser interpretado de 

acordo com o princípio da igualdade. Vale dizer: os honorários advocatícios 

constituem crédito privilegiado, que deve ser interpretado em harmonia 

com a sua natureza trabalhista-alimentar.

Portanto, o crédito decorrente de honorários advocatícios, exatamente por 

ostentar natureza alimentar, equipara-se a créditos trabalhistas para efeito de 

habilitação em falência.

[...]

6. Por fi m, realço a importância do precedente ora em debate, com o rito e efeito 

do recurso repetitivo (art. 543-C, CPC), pois uma vez afi rmada a natureza alimentar 

dos honorários de advogado no âmbito do direito privado - caso acolhida a tese ora 

proposta -, é bem verdade que seus refl exos diretos e indiretos não se esgotarão na 

classifi cação do crédito para efeito de falência ou recuperação.

Evidentemente que o alcance do conceito - verba alimentar dos honorários, no 

campo cível - atinge outras esferas, tarefa de interpretação e aplicação que caberá à 

doutrina e jurisprudência.

7. Portanto, feitas essas ponderações, encaminho as seguintes teses a serem 

apreciadas pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

7.1) os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar 

e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela 

regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, 

observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal - 

sem grifos no original.

Portanto, a circunstância de a tese repetitiva ter sido aplicada no âmbito de 

um processo falimentar, enquanto que a hipótese dos autos trata de recuperação 

judicial, não se mostra idônea para afastar a sua aplicação ao caso sob comento; 

ao contrário, denota a necessidade de detida observância.
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De igual modo, o fato de os créditos resultantes de honorários advocatícios 

serem titularizados por uma sociedade de advogados — e não diretamente 

por um advogado, pessoa física — não possui o condão de afastar a natureza 

alimentar inerente a tais créditos e, por conseguinte, os privilégios legais daí 

decorrentes.

Especifi camente em relação às sociedades de advogados, que necessariamente 

possuem por objeto a exploração da atividade profi ssional de advocacia exercida por seus 

sócios, estas são concebidas como sociedade simples por expressa determinação 

legal, independente da forma que como venham a se organizar (inclusive, com 

estrutura complexa).

É o que dispõem os arts. 15 e 16 da Lei n. 8.906/94 (que disciplina o 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), ao assentarem que 

a sociedade de advogados consubstancia uma “sociedade civil” de prestação de 

serviço de advocacia, conforme denominação então adotada pelo Código Civil 

de 1916 (atualmente, sociedade simples, na dicção do Código Civil de 2002), 

sendo vedada a apresentação de forma ou características mercantis.

Os dispositivos legais assim preceituam:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço 

de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral.

Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades de 

advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem 

denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que 

incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar.

A partir do específi co tratamento legal ofertado às sociedades de advogados, 

considerado o seu objeto social, constata-se que os honorários advocatícios 

decorrem, necessariamente, do labor, da exploração da atividade profi ssional 

de advocacia exercida por seus sócios, do que decorre sua natureza alimentar 

e, pois, sua similitude com o crédito trabalhista a ensejar o mesmo tratamento 

privilegiado.

É indiferente, para esse propósito, se a exploração da atividade profi ssional 

da advocacia dá-se individualmente, ou se organizada em sociedade simples. 

Fato é que a remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados em 

sociedade é, na forma do contrato social, repartida e destina-se, de igual modo, 

à subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de sua família.

Não se antevê, assim, razão lídima para se conferir, no bojo do plano 

de recuperação judicial, tratamento distinto para o crédito resultante de 
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honorários advocatícios — devidamente equiparado com o crédito trabalhista 

—, titularizado por advogado autônomo daquele titularizado por sociedade de 

advogados.

Desse modo, não merece censura o acórdão recorrido ao determinar que as 

sociedades de advogados com créditos habilitados recebam com o privilégio dos 

trabalhistas, tal qual os demais advogados pessoas físicas.

Remanesce, todavia, a necessidade de defi nir se a limitação ao privilégio 

dos créditos trabalhistas, nestes incluídos os resultantes de honorários 

advocatícios, de até R$ 2.000.000,00, prevista no plano de recuperação judicial 

das recuperandas afi gura-se consonante com as normas estabelecidas na Lei n. 

11.101/20005.

No ponto, registre-se que a considerável importância econômica do crédito 

resultante de honorários advocatícios, titularizado por Justen Pereira, Oliveira e 

Talamini Sociedade de Advogados (mais de R$ 39.000.000,00 - trinta e nove 

milhões de reais), habilitado na recuperação judicial subjacente, em si, também 

não desnatura sua qualidade de verba alimentar, pois, como visto, decorrente do 

labor, da exploração profi ssional de advocacia exercida por seus sócios.

Não obstante, sem descurar dos privilégios legais daí advindos, em 

se tratando de concurso de credores, de todo desejável, senão necessária, a 

equalização dos direitos e interesses de todos os envolvidos.

Para esse propósito, ressai absolutamente possível o estabelecimento de patamares 

máximos para que os créditos trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um 

tratamento preferencial, defi nido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da LRF), ou, 

consensualmente, no caso da recuperação judicial, convertendo-se, o que sobejar desse 

limite quantitativo, em crédito quirografário.

Veja-se que a Lei n. 11.101/2005, em reconhecimento à importância do 

trabalhador no desenvolvimento da atividade empresarial e à sua condição de 

hipervulneravebilidade, agravada pela situação de quebra ou de difi culdade 

fi nanceira pela qual passa a empregadora, estabelece uma série de garantias, 

direitos e preferências aos titulares do crédito trabalhista, a fi m de lhes garantir 

a satisfação deste.

Na falência, o crédito trabalhista e os equiparados são pagos com 

preferência em relação aos demais, no limite de 150 (cento e cinquenta) salários 

mínimos, convertendo-se, em quirografário (art. 83, I, da LRF), o que exceder; 

na recuperação judicial, estes deverão ser pagos no prazo de 1 (um) ano, segundo 



Jurisprudência da TERCEIRA TURMA

RSTJ, a. 31, (254): 595-753, abril/junho 2019 663

dispõe o art. 54, da Lei n. 11.101/2005, sob pena, inclusive, de convolação da 

recuperação em falência (art. 73, IV).

Sem desconsiderar a relevância, e mesmo urgência, na satisfação dos 

créditos trabalhistas e equiparados, a lei de regência, de modo expresso, limita o 

correlato privilégio legal de recebimento preferencial em 150 (cento e cinquenta) 

salários mínimos.

Este limite de conversão dos créditos trabalhistas em quirografários, fi xado 

no inciso I do art. 83 da Lei 11.101/2005, sem encerrar qualquer iniquidade, 

objetiva proteger o maior número possível de trabalhadores — que, em sua 

grande maioria não ostentavam altos salários —, impedindo que os recursos da 

massa sejam consideravelmente consumidos na satisfação de poucos créditos de 

maior vulto.

A proteção legal, como se constata, destina-se a garantir o pagamento 

prévio dos credores trabalhistas e equiparados — e nisso reside o privilégio legal 

— de uma quantia sufi ciente e razoável que lhe garanta a subsistência, um 

mínimo para o seu sustento. Em relação àquilo que excede essa importância, 

ainda que se revista da natureza alimentar, seu titular não faz jus ao tratamento 

privilegiado de receber com precedência aos demais credores.

Não se pode olvidar, no ponto, que a preferência legal conferida à classe 

dos empregados e equiparados justifi ca-se pela necessidade de se privilegiar 

aqueles credores que se encontram em situação de maior debilidade econômica 

e possuem como fonte de sobrevivência, basicamente, a sua força de trabalho, 

devendo-se, por isso, abarcar o maior número de pessoas que se encontrem em 

tal situação.

Pode-se afi rmar, assim, que a limitação quantitativa do crédito trabalhista 

(e equiparados) propugnada pela lei de regência — de modo peremptório 

na falência e absolutamente admissível na recuperação judicial, conforme se 

demonstrará —, promove o tratamento materialmente isonômico aos credores 

da aludida classe.

Como visto, tal providência impede que os recursos da massa destinem-

se à satisfação de crédito cujo titular não faz jus à proteção legal, ao menos na 

extensão pretendida, em detrimento de muitos outros credores que o fazem. 

No âmbito da recuperação judicial, o descompasso entre os credores da mesma 

classe se afi gura ainda mais evidente considerado que o pagamento de expressivo 

crédito, no exíguo prazo de 1 (um) ano, poderá inviabilizar não apenas o 

pagamento dos demais créditos trabalhistas, mas a própria consecução do plano, 

e ensejar a sua convolação em falência.
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Já se pode antever que a pretensão expendida pela sociedade de advogados 

recorrente, na prática, não se lhe afi gura útil, já que a alegada inviabilização do 

plano de recuperação decorrente da pretendida satisfação de seu crédito (em 

mais de R$ 39.000.000,00 - trinta e nove milhões de reais), caso se concretize, 

com a convolação da falência, ensejará justamente a limitação da preferência de 

seu crédito em 150 (cento e cinquenta) salários mínimos.

Especifi camente sobre a limitação quantitativa do crédito trabalhista, 

com a conversão do excedente em crédito quirografário, prevista no art. 83, I, 

da Lei n. 11.101/2005, cuja constitucionalidade foi questionada, o Supremo 

Tribunal Federal julgou improcedente a ADI n. 3.934/DF, reconhecendo 

justamente que a fi xação de tal patamar vai ao encontro dos anseios protetivos 

ao trabalhador, em especial daquele que ostenta maior fragilidade econômica 

(expressiva maioria dos credores dessa classe), agravada pela quebra da empresa 

empregadora.

Pela robustez dos fundamentos, que bem expressam a abrangência da 

preferência legal conferida ao crédito trabalhista, assim como a fi nalidade e a 

razão de ser de tal privilégio, oportuna a transcrição do voto condutor, proferido 

pelo Ministro Ricardo Lewandowski:

[...] passo agora ao exame do último argumento da presente ação direta, isto 

é, o da inconstitucionalidade da conversão de créditos trabalhistas, a partir de um 

certo patamar, em quirografários.

Também nesse tópico não vejo qualquer ofensa à Constituição no tocante 

ao estabelecimento de um limite máximo de 150 (cento e cinquenta) salários 

mínimos, para além do qual os créditos decorrentes da relação de trabalho 

deixam de ser preferenciais.

É que - diga-se desde logo - não há aqui qualquer perda de direitos por 

parte dos trabalhadores, porquanto, independentemente da categoria em que 

tais créditos estejam classifi cados, eles não deixam de existir nem se tornam 

inexigíveis. Quer dizer, os créditos trabalhistas não desaparecem pelo simples 

fato de serem convertidos em quirografários, mas apenas perdem o seu caráter 

preferencial, não ocorrendo, pois, nesse aspecto, qualquer afronta constitucional.

Observo, a propósito, que o estabelecimento de um quantitativo para a 

inserção dos créditos trabalhistas na categoria de preferenciais, do ponto de 

vista histórico, signifi cou um rompimento com a concepção doutrinária que dava 

suporte ao modelo abrigado no Decreto-Lei n. 7.661/1945, cujo principal enfoque 

girava em torno da proteção do credor e não da preservação da empresa como 

fonte geradora de bens econômicos e sociais.
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É importante destacar, ademais, que a própria legislação internacional de 

proteção ao trabalhador contempla a possibilidade do estabelecimento de 

limites legais ao crédito de natureza trabalhista, desde que preservado o mínimo 

essencial à sobrevivência do empregado.

Esse entendimento encontra expressão no art. 7.1 da Convenção 173 da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT (Convenção sobre a Proteção dos 

Créditos Trabalhistas em Caso de Insolvência do Empregador), segundo a qual a

legislação nacional poderá limitar o alcance do privilégio dos créditos 

trabalhistas a um montante estabelecido, que não deverá ser inferior a um 

mínimo socialmente aceitável.

Embora essa Convenção não tenha sido ainda ratifi cada pelo Brasil, é possível 

afi rmar que os limites adotados para a garantia dos créditos trabalhistas, no caso 

de falência ou recuperação judicial de empresas, encontra respaldo nas normas 

adotadas no âmbito da OIT, entidade integrante da Organização das Nações 

Unidas, que tem por escopo fazer como que os países que a integram adotem 

padrões mínimos de proteção aos trabalhadores.

Nesse aspecto, as disposições da Lei 11.101/2005 abrigam uma preocupação 

de caráter distributivo, estabelecendo um critério o mais possível equitativo no que 

concerne ao concurso de credores. Em outras palavras, ao fi xar um limite máximo - 

bastante razoável, diga-se - para que os créditos trabalhista tenham um tratamento 

preferencial, a Lei 11.101/2005 busca assegurar que essa proteção alcance o maior 

número de trabalhadores, ou seja, justamente aqueles que auferem os menores 

salários.

Procurou-se, assim, preservar, em uma situação de adversidade econômica por 

que a passa a empresa, o caráter isonômico do princípio par condicio creditorum, 

segundo o qual todos os credores que concorrem no processo de falência devem ser 

tratados com igualdade, respeitada a categoria que integram.

Esse é o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho, para quem o limite à preferência do 

crédito trabalhista tem como objetivo

impedir que (...) os recursos da massa [sejam consumidos] com o 

atendimento a altos salários dos administradores da sociedade falida. A 

preferência da classe dos empregados e equiparados é estabelecida com vistas 

a atender os mais necessitados, e os credores por elevados salários não se 

consideram nessa situação.

Insta sublinhar, ainda, que o valor estabelecido na Lei não se mostra arbitrário 

e muito menos injusto, afi gurando-se, ao revés, razoável e proporcional, visto que, 

segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, constantes do já citado parecer 

da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal,
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o limite superior de 150 salários mínimos (...) afetará número reduzidíssimos 

de assalariados, entre os quais estão exclusiva ou primordialmente, os 

ocupantes de cargos elevados da hierarquia administrativa das sociedades.

Isso porque as indenizações trabalhistas, levando-se em conta os valores 

vigentes à época da edição do diploma legal, foram, em média, de 12 (doze) 

salários mínimos.

Foi precisamente o dever estatal de proteger os direitos dos trabalhadores 

que determionou a fi xação de regras que tornem viável a percepção dos créditos 

trabalhistas pelo maior número possível de credores, ao mesmo tempo em que se 

buscou preservar, no limite do possível, os empregos ameaçados de extinção pela 

eventual quebra da empresa sob recuperação ou em processo de falência.

Em abono dessa tese, afi rma o já citado Manoel Pereira Calças que:

o Estado deve proteger os trabalhadores que têm como “único e principal 

bem sua força de trabalho”. Por isso, tanto na falência, como na recuperação 

judicial, os trabalhadores devem ter preferência no recebimento de seus 

créditos, harmonizando-se, no entanto, tal prioridade, com a tentativa da 

manutenção dos postos de trabalho.

(...)

(...) o credor trabalhista, cujo crédito somar até cento e cinquenta salários-

mínimos, será classificado pela totalidade do respectivo valor na casse 

superpreferencial; já o trabalhador que for titular de crédito que supere o teto 

legal participará do concurso em duas classes distintas, ou seja, pelo valor 

subsumido no teto integrará a classe dos créditos trabalhistas e pelo valor 

excedente será incluído na classe dos quirografários.

[...]

Assim, forçoso é convir que o limite de conversão dos créditos trabalhistas 

em quirografários fi xado pelo art. 83 da Lei 11.101/2005 não viola a Constituição, 

porquanto, longe de inviabilizar a sua liquidação, tem em mira, justamente, a 

proteção do patrimônio dos trabalhadores, em especial dos mais débeis do 

ponto de vista econômico (STF. ADI 3.934-2/DF, Pleno, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, data de publicação DJe 06/11/2009 - Ata n. 35/2009. DJe n. 208, 

divulgado em 05/11/2009) - sem grifo no original.

Assim delimitada a extensão e o propósito da proteção legal conferida 

ao crédito trabalhista, chega-se à conclusão de que o privilégio conferido aos 

titulares de créditos trabalhistas encontra limites quantitativos na falência (de 

150 - cento e cinquenta - salários mínimos), por expressa determinação legal, 

e, possivelmente na recuperação judicial, caso seja necessário ao soerguimento da 
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empresa em difi culdades fi nanceiras, contando, nessa hipótese, com a aprovação 

da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em lei.

Esclareça-se, a esse propósito, que o art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005, 

aplicável à falência, não possui incidência automática e imediata na recuperação 

judicial. Os princípios e objetivos que norteiam cada qual desses concursos 

de credores levam em conta, naturalmente, a situação fática e econômica da 

empresa.

Isso porque, na falência, promove-se o afastamento do devedor de suas 

atividades, objetivando-se a preservação e otimização da “utilização produtiva 

dos bens”, com a maximização dos ativos, a propiciar, com a venda e arrecadação 

destes, o pagamento dos credores na extensão mais satisfatória possível (art. 75). 

Já na recuperação judicial, busca-se a superação da situação de crise econômico-

fi nanceira do devedor, a fi m de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47).

Desse modo, no processo recuperacional, por ocasião da deliberação do 

plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva 

classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os 

interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias 

estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham 

(sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da 

empresa em crise (sob o enfoque da devedora).

Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo 

os critérios e quórum defi nidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de 

um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, 

não havendo a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal 

como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas.

Na presente hipótese, em relação aos débitos trabalhistas, no que se 

inserem os honorários advocatícios, as recuperandas estipularam o limite de R$ 

2.000.000,00, (dois milhões de reais), a fi m de assegurar a natureza alimentar, 

sendo que qualquer valor que excedesse esse limite seria tratado como crédito 

quirografário, o que foi devidamente aprovado pela correlata classe de credores.

Interessante notar, no ponto, que, justamente para evitar que os poucos 

credores trabalhistas, titulares de expressivos créditos, imponham seus interesses 

em detrimento dos demais, a lei de regência, atenta às particularidades dessa 

classe (delineadas no presente voto), determina que “a proposta deverá ser 

aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do 

valor de seu crédito” (§ 2º do art. 45 da LRF).
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Se assim é, a sociedade de advogados recorrente, que pretende ser 

reconhecida, por equiparação, como credora trabalhista, há, naturalmente, de se 

submeter às decisões da respectiva classe. Afi gurar-se-ia de todo descabido, aliás, 

concebê-la como credora trabalhista equiparada, com os privilégios legais daí 

advindos, e afastar-lhe o limite quantitativo imposto aos demais trabalhadores, 

integrantes dessa classe de credores.

Não se antevê, assim, nenhuma ilegalidade no estabelecimento no patamar 

máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para que os créditos 

trabalhistas (e equiparados) tenham um tratamento preferencial — consistente 

na quitação no prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 54 da LRF, 

convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito quirografário, 

a ser pago nos moldes defi nidos no plano de recuperação judicial devidamente 

aprovado pela assembleia de credores.

A esse propósito, ressalta-se que a quitação do crédito trabalhista no 

prazo de 1 (um) ano, prevista no art. 54 da LRF, há de ser compreendida, 

naturalmente, em relação ao crédito que faz jus ao tratamento preferencial, 

conforme estipulado no plano de recuperação judicial aprovado, e não em sua 

integralidade, tal como sustenta a sociedade de advogados recorrente. Afi nal, 

como assinalado, aquilo que exceder ao limite quantitativo fi xado de modo 

consensual, convertido em quirografário, também deverá pago, porém, na forma 

e no tempo previstos no plano de recuperação judicial.

No ponto, não se pode deixar de reconhecer, inclusive, que o plano de 

recuperação judicial subjacente, ao estabelecer o substancial limite quantitativo 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para os credores trabalhistas e os 

equiparados, buscou ser extremamente equânime, a atender não apenas a grande 

maioria dos trabalhadores que, em regra, possuem baixos salários, como também 

aqueles que possuem altos salários, o que só evidencia a seriedade da proposta.

Não é demasiado relembrar que o inadimplemento das obrigações 

assumidas pelas recuperadas ou, de algum modo, a inviabilização do plano 

de recuperação, com a convolação da falência, fará com que a sociedade de 

advogados recorrente — que hoje ostenta um crédito preferencial de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) a ser pago no prazo de 1 (um) ano, sem 

prejuízo de recebimento do excedente na forma e no prazo convencionado no 

plano de recuperação judicial —, receba, preferencialmente, apenas o limite legal 

de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 83, I, da LRF, 

convertendo-se o restante em crédito quirografário.
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Como se constata, a proposta aprovada pelos credores, além de não 

encerrar ilegalidade alguma, afi gura-se absolutamente favorável à sociedade 

de advogados recorrente, a revelar que a sua pretensão recursal, na prática, é de 

pouca ou nenhuma utilidade.

A partir da fundamentação exposta, tem-se que a conclusão do acórdão 

recorrido, ao determinar que as sociedades de advogados com créditos 

habilitados recebam seu crédito com o privilégio dos trabalhistas, tal qual os 

demais advogados pessoas físicas, observado, para todos, o limite máximo 

aprovado pela AGC (de R$ 2.000.000,00 - dois milhões de reais), não comporta 

nenhuma censura.

Em arremate, nego provimento aos recursos especiais interpostos 

por Justen, Pereira, Oliveira e Talamini Sociedade de Advogados e pelas 

recuperandas Inepar Equipamentos e Montagens S.A. e Outras.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.693.718-RJ (2017/0209642-3)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Recorrente: Ligia Cristina Mello Monteiro

Advogados: Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota - RJ085056

Soraya Ribas Sampaio Barros - RJ146178

Paula Alexandra Malgrand Principe Pessoa - RJ022911

Recorrido: Carmen Silvia Monteiro Trois

Recorrido: Denise Nazare Bastos Monteiro

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

Rodrigo Marinho Crespo - RJ135204

Antonio Vanderler de Lima - RJ035211

Th iago Amorim Rodrigues - RJ183823

EMENTA

Recurso especial. Ação ordinária. 1. Discussão travada entre 

irmãs paternas acerca da destinação do corpo do genitor. Enquanto a 
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recorrente afi rma que o desejo de seu pai, manifestado em vida, era o de 

ser criopreservado, as recorridas sustentam que ele deve ser sepultado 

na forma tradicional (enterro). 2. Criogenia. Técnica de congelamento 

do corpo humano morto, com o intuito de reanimação futura. 3. 

Ausência de previsão legal sobre o procedimento da criogenia. Lacuna 

normativa. Necessidade de integração da norma por meio da analogia 

(LINDB, art. 4º). Ordenamento jurídico pátrio que, além de proteger 

as disposições de última vontade do indivíduo, como decorrência 

do direito ao cadáver, contempla diversas normas legais que tratam 

de formas distintas de destinação do corpo humano em relação à 

tradicional regra do sepultamento. Normas correlatas que não exigem 

forma específi ca para viabilizar a destinação do corpo humano após 

a morte, bastando a anterior manifestação de vontade do indivíduo. 

Possibilidade de comprovação da vontade por qualquer meio de prova 

idôneo. Legitimidade dos familiares mais próximos a atuarem nos 

casos envolvendo a tutela de direitos da personalidade do indivíduo 

post mortem. 4. Caso concreto: recorrente que conviveu e coabitou 

com seu genitor por mais de 30 (trinta) anos, sendo a maior parte do 

tempo em cidade bem distante da que residem suas irmãs (recorridas), 

além de possuir procuração pública lavrada por seu pai, outorgando-

lhe amplos, gerais e irrestritos poderes. Circunstâncias fáticas que 

permitem concluir que a sua manifestação é a que melhor traduz a real 

vontade do de cujus. 5. Corpo do genitor das partes que já se encontra 

submetido ao procedimento da criogenia há quase 7 (sete) anos. 

Situação jurídica consolidada no tempo. Postulado da razoabilidade. 

Observância. 6. Recurso provido.

1. A controvérsia instaurada neste feito diz respeito à destinação 

do corpo de Luiz Felippe Dias Andrade Monteiro, pai das litigantes. 

Enquanto a recorrente busca mantê-lo submetido ao procedimento 

de criogenia nos Estados Unidos da América, sustentando ser esse 

o desejo manifestado em vida por seu pai, as recorridas pretendem 

promover o sepultamento na forma tradicional (enterro).

2. A criogenia ou criopreservação é a técnica de congelamento 

do corpo humano morto, em baixíssima temperatura, com o intuito 

de reanimação futura da pessoa, caso sobrevenha alguma importante 

descoberta médica ou científi ca capaz de ressuscitar o indivíduo.
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3. O procedimento da criogenia em seres humanos não possui 

previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Nesses casos, para 

preencher a lacuna normativa sobre a matéria, o art. 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB enumera as 

técnicas de integração da norma jurídica, estabelecendo que: “Quando 

a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais de direito”.

3.1. Na hipótese, deve-se aplicar a analogia jurídica (iuris), pois 

o nosso ordenamento jurídico, além de proteger as disposições de 

última vontade do indivíduo, como decorrência do direito ao cadáver, 

contempla diversas normas legais que tratam de formas distintas de 

destinação do corpo humano após a morte em relação à tradicional 

regra do sepultamento, dentre as quais podemos citar o art. 77, § 

2º, da Lei de Registros Públicos, que disciplina a possibilidade de 

cremação do cadáver; a Lei n. 9.434/1997, que dispõe sobre a remoção 

de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fi ns de transplante e 

tratamento; o art. 14 do Código Civil, que possibilita a destinação do 

corpo, após a morte, para fi ns científi cos ou altruísticos, dentre outras.

3.2. Da análise das regras correlatas dispostas no ordenamento 

jurídico, considerando a necessidade de extração da norma jurídica 

a ser aplicada ao caso concreto, verifi ca-se que não há exigência 

de formalidade específi ca para a manifestação de última vontade 

do indivíduo, sendo perfeitamente possível, portanto, aferir essa 

vontade, após o seu falecimento, por outros meios de prova legalmente 

admitidos, observando-se sempre as peculiaridades fáticas de cada 

caso.

3.3. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro, em casos 

envolvendo a tutela de direitos da personalidade do indivíduo post 

mortem, legitima os familiares mais próximos a atuarem em favor 

dos interesses deixados pelo de cujus. São exemplos dessa legitimação 

as normas insertas nos arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo 

único, do Código Civil, que tratam especifi camente sobre direitos 

da personalidade, bem como no art. 4º da Lei n. 9.434/1997, que diz 

respeito à legitimidade dos familiares em relação à autorização para a 

remoção de órgãos, tecidos e outras partes do corpo humano para fi ns 

de transplante, dentre outras.
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3.4. Nessa linha de entendimento, extraindo-se os elementos 

necessários à integração da lacuna normativa pela analogia, é de 

se concluir que, na falta de manifestação expressa deixada pelo 

indivíduo em vida no sentido de ser submetido à criogenia após a 

morte, presume-se que sua vontade seja aquela manifestada por seus 

familiares mais próximos.

4. Na hipótese dos autos, não obstante as partes litigantes - 

recorrente e recorridas - tenham o mesmo grau de parentesco com 

o falecido, pois todas são descendentes de 1º grau (fi lhas), é razoável 

concluir que a manifestação da fi lha Lígia Monteiro, ora recorrente, é 

a que traduz a real vontade de seu genitor em relação à destinação de 

seus restos mortais, visto que, sem dúvida alguma, é a que melhor pode 

revelar suas convicções e desejos, em razão da longa convivência com 

ele, que perdurou até o fi nal de sua vida.

4.1. Com efeito, revela-se incontroverso nos autos que a 

recorrente conviveu e coabitou com seu pai por mais de 30 (trinta) 

anos, após ele ter se divorciado da mãe das recorridas, sendo a maior 

parte desse tempo - mais de 20 (vinte) anos - em cidade bem distante 

da que residem suas irmãs (recorridas).

4.2. Também é fato incontroverso que Luiz Felippe Dias de 

Andrade Monteiro lavrou procuração pública em favor de sua fi lha 

Lígia (recorrente), com quem residia, outorgando-lhe amplos, gerais 

e irrestritos poderes, o que indica a confi ança irrestrita inerente a uma 

convivência duradoura entre pai e fi lha.

4.3. Por outro lado, as autoras da ação (recorridas) não se 

desincumbiram de refutar, de forma concreta, o fato de que sua irmã 

Lígia, por ter convivido com o genitor delas por mais de 30 (trinta) 

anos, teria melhores condições de traduzir sua vontade, sobretudo 

porque a causa de pedir está totalmente fundada no desejo delas 

próprias de realizar o sepultamento de seu pai em território nacional, 

e não na aferição da manifestação de última vontade dele.

5. Vale destacar que o corpo do genitor das litigantes já se 

encontra submetido ao procedimento de criogenia, no Cryonics 

Institute, localizado na cidade de Michigan (EUA), desde julho de 

2012, isto é, há quase 7 (sete) anos.

5.1. Tal fato deve ser levado em consideração na análise do 

presente caso, visto que, embora legítimo o interesse das recorridas em 
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tentar sepultar o pai em território nacional, não se pode ignorar que a 

situação jurídica, de certa forma, já se consolidou no tempo. De fato, 

negar provimento ao presente recurso especial para que o corpo seja 

repatriado e, posteriormente, sepultado e enterrado no Rio de Janeiro/

RJ, cidade na qual as recorridas nem sequer residem, não se mostra 

razoável, pois, além de restabelecer o difícil sentimento de perda e 

sofrimento já experimentado quando do falecimento, essa situação, 

certamente, não teria o condão de assegurar a pacificação social 

almejada pelo direito.

5.2. A solução da controvérsia perpassa pela observância ao 

postulado da razoabilidade, porquanto, a par do reconhecimento de 

que o de cujus realmente desejava ser submetido ao procedimento da 

criogenia após a morte, não se pode ignorar, diante da singularidade 

da questão discutida, que a situação fático-jurídica já se consolidou 

no tempo, impondo-se, dessa forma, a preservação do corpo do pai da 

recorrente e das recorridas submetido ao procedimento da criogenia 

no referido instituto.

6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro (Presidente), Paulo de Tarso Sanseverino 

e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Brasília (DF), 26 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 4.4.2019

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Carmen Silvia Monteiro Trois 

e Denise Nazaré Bastos Monteiro ajuizaram ação ordinária c.c. pedido de 
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tutela antecipada contra Lígia Cristina de Mello Monteiro, alegando, em 

síntese, que “as autoras são irmãs paternas da ré, todas fi lhas de Luiz Felippe 

Dias de Andrade Monteiro, que veio a falecer na madrugada do dia 22.01.12, 

sendo certo que o mesmo residia na companhia da ré, enquanto que as autoras 

residem no Rio Grande do Sul, sendo difícil o relacionamento entre as partes 

nos últimos anos. Sequer o óbito do referido genitor foi comunicado às autoras, 

do qual tomaram conhecimento através de terceiros, desconhecendo, porém, o 

destino dado ao corpo, que teria sido retirado pela ré do hospital, para levá-lo 

para os EUA, cidade de Michigan, onde supostamente pretende congelá-lo e/

ou efetuar procedimento correlato, conforme apurado em contato mantido 

com a empresa Riopax, em cuja sede está sendo conservado o corpo, em câmara 

frigorífi ca, aguardando os procedimentos para o traslado para o citado país, não 

obstante o interesse das autoras de dar ao corpo do pai um sepultamento com 

dignidade e em território nacional” (e-STJ, fl . 90).

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para 

autorizar o imediato supultamento do corpo (e-STJ, fl s. 90-92).

Em apelação da ré, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por maioria de 

votos, deu provimento ao recurso para determinar a realização da criogenia no 

corpo do genitor das partes. O acórdão foi assim ementado:

Criogenia. Destinação de restos mortais. Disposição de ultima vontade. 

Inexistência de testamento ou codicilo. Direito da personalidade. Princípio da 

dignidade da pessoa humana. Ausência de consenso entre as litigantes. Prova 

documental robusta, que demonstra que o de cujus desejava ver o seu corpo 

submetido ao procedimento da criogenia.

1. A criogenia ou criopreservação consiste na preservação de cadáveres 

humanos em baixas temperaturas para eventual e futura reanimação e se insere 

dentre os avanços científi cos que deram nova roupagem à ciência, rompendo 

com antigos paradigmas sociais, religiosos e morais.

2. Disputa acerca da destinação dos restos mortais do pai das litigantes, cujo 

desate não consiste na unifi cação da vontade das partes, mas sim na perquirição 

da real vontade do falecido.

3. Disposição de última vontade quanto à destinação de seu cadáver, que 

recai no rol dos direitos da personalidade constitucionalmente assegurados. 

Inexistência de testamento ou codicilo que não deve inviabilizar o cumprimento 

dos seus desígnios, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa 

humana.

4. Em que pese a solenidade e o conservadorismo do direito sucessório 

pátrio, são reconhecidas formas excepcionais de testamento, como o particular, 
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nuncupativo, marítimo e aeronáutico que prescindem das formalidades 

ordinárias e visam impedir que o indivíduo venha a falecer sem fazer prevalecer 

sua derradeira vontade.

5. Os elementos constantes dos autos, em especial a prova documental, 

demonstram de forma inequívoca o desejo do falecido de ter o seu corpo 

congelado após a sua morte.

6. Inafastável a aptidão da parenta mais próxima do falecido, com quem 

mantinha relação de afeto e confi ança incondicionais, no caso, sua fi lha Lygia, 

para dizer sobre o melhor destino dos restos mortais, ou seja, aquele que melhor 

traduz suas convicções e desejos à época de seu óbito.

7. Ausência de previsão legal acerca do tema — criogenia — que, na forma do 

art. 4º da LICC, autoriza a aplicação analógica das disposições existentes acerca da 

cremação, para a qual a Lei de Registros Públicos não estabeleceu forma especial 

para a manifestação de vontade. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

8. Inexistência de paradigma jurisprudencial que não inviabiliza a pretensão 

diante da ausência de vedação legal e da demonstração de ser esta a disposição 

de última vontade do de cujus.

Recurso provido.

Contra o referido acórdão, as autoras opuseram embargos infringentes, os 

quais foram acolhidos, também por maioria de votos, pelo Tribunal de origem, 

para determinar o sepultamento do corpo no Brasil, afastando-se, assim, a 

realização da criogenia.

Daí o presente recurso especial, em que a recorrente Ligia Cristina Mello 

Monteiro afi rma que o acórdão recorrido violou os arts. 4º da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, 14 do Código Civil e 77, parágrafo 

2º, da Lei n. 6.015/1973.

Inicialmente, alega que “a questão jurídica envolvida na hipótese dos autos 

não é propriamente a expectativa, sob a ótica da criogenia, de reanimação do 

Sr. Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro. O cerne da controvérsia é se fazer 

prevalecer a última vontade do falecido, seu direito personalíssimo de livremente 

orientar a destinação do seu corpo” (e-STJ, fl . 979).

Nesse contexto, sustenta que “a ausência de previsão legal acerca do tema, 

qual seja, a criogenia, provoca uma lacuna, uma vez que a legislação é silente 

quanto ao fato. No entanto, o art. 4º da LICC dispõe que: ‘Quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do direito’. Nesse viés, aplica-se, por analogia, a norma da Lei 

n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 77 e 6º do Decreto Municipal n. 
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24.986/04, que permite solução diversa do sepultamento, ou seja, a cremação, 

haja vista a inexistência de regulamentação quanto a outras modalidades de 

disposição fi nal de corpos sem vida” (e-STJ, fl s. 969-970).

Afi rma que, no caso em comento, “ainda que a manifestação de vontade 

não se apresente expressamente, eis que na nossa cultura não é de praxe deixar 

registrado este tipo de última vontade, resta presumido que a manifestação seja 

aquela apresentada pelos parentes mais próximos, como é o caso nos autos da 

fi lha que ao seu lado permaneceu por toda a vida” (e-STJ, fl . 975).

Ademais, “na origem, restou comprovado de forma inequívoca que as 

recorridas não mantinham qualquer relação com o pai em seus últimos anos de 

vida, tampouco com a irmã, ora recorrente, pelo que desconheciam o desejo do 

pai. Do mesmo modo, as recorridas não lograram justifi car razão concreta para 

o descumprimento da última vontade de seu pai, qual seja, ter os seus restos 

mortais submetidos ao procedimento da criogenia. Isso porque ninguém melhor 

que sua parenta mais próxima — a recorrente — com quem mantinha relação 

de afeto incondicional e conviveu por mais de 32 anos, para expressar a vontade 

do falecido pai quanto ao destino de seus restos mortais” (e-STJ, fl . 982).

Busca, assim, o provimento do recurso especial para que o acórdão recorrido 

seja reformado, devendo prevalecer, assim, a vontade do falecido de manter seu 

corpo no procedimento de criogenia.

À fl. 1.216 (e-STJ), proferi despacho determinando a intimação 

da recorrente para que informasse a atual situação de fato em relação ao 

procedimento da criogenia.

Às fl s. 1.237-1.278 (e-STJ), a recorrente Ligia Cristina Mello Monteiro 

informou que “o corpo de seu pai encontra-se devidamente criopreservado há 

quase 6 (seis) anos”, desde 24/7/2012, afi rmando, ainda, o seguinte:

Por oportuno, a Recorrente informa que o valor expendido para o acolhimento 

do corpo e sua criopreservação, ad aeternum, foi integralmente pago, à época 

U$ 28.000,00 (vinte e oito mil dólares). Vale ressaltar que não há qualquer 

pagamento intermediário a ser realizado, uma vez que os corpos são preservados 

em nitrogênio líquido, gás de baixo custo nos EUA, não havendo necessidade de 

energia elétrica para sua manutenção.

Informa, ainda, que todos os custos com o procedimento foram suportados 

pela Recorrente, desde a fase de manutenção do corpo no Brasil, que perdurou 

pelo menos 5 (cinco) meses na Concessionária Rio Pax, até sua liberação e 

translado para o Instituto nos EUA, de acordo com o que consta dos autos às fl s. 

363-378 e-STJ.
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Insta observar que este procedimento inicial de preparação para envio 

do corpo aos Estados Unidos perdurou por 5 (cinco) meses e a Recorrente 

desembolsava diárias no valor aproximado de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até que 

seu translado fosse realizado para os EUA, conforme comprovado nos autos às fl s. 

363-378 e-STJ.

Importante ressaltar, ainda, que durante a fase de conhecimento desta 

ação, a Recorrente se comprometeu a custear as visitas de suas meio-irmãs, 

ora Recorridas, bem como ofereceu acordo onde abriria mão de seu direito 

sucessório para que fosse respeitado e mantido o incontestável desejo de seu pai 

de se submeter ao procedimento da criogenia.

(...)

Imperioso destacar que apesar de os corpos criopreservados serem mantidos 

em cápsulas fechadas, o Instituto de criopreservação permite a visitação tal como 

ocorre nos cemitérios convencionais, havendo até mesmo local para depósito de 

fl ores. Nesse viés, a Recorrente junta aos autos alguns informativos extraídos do 

site do Instituto, observando tratar-se de empresa idônea, fundada desde 1976, 

com objetivo de oferecer serviços criônicos disponíveis para o público, possuindo 

ainda um histórico comprovado de segurança fi nanceira e estabilidade.

Muito embora o procedimento de Criopreservação pareça ser novo e algo 

futurista, a técnica já existe desde a década de 1960, com empresas que atuam 

nesse campo específi co sediadas nos Estados Unidos e Rússia, ressaltando-se 

o grande número de pessoas que já aderiu a essa técnica. O Cryonics Institute 

mantém atualmente centenas de pessoas criopreservadas.

Às fl s. 1.219-1.235 (e-STJ), as recorridas Carmen Silvia Monteiro Trois 

e Denise Nazaré Bastos Monteiro afi rmaram que, “após tentar duas vezes sem 

sucesso obter liminares autorizando o envio do corpo para os EUA, a recorrente 

resolveu literalmente desprezar o comando do Judiciário e fazer Justiça com as 

próprias mãos. A recorrente simplesmente enviou o corpo do pai das recorridas 

para os EUA, contrariando ordens judiciais, a Lei e os costumes, cf. comprova 

a nota de embarque em anexo”, o que revela seu comportamento insidioso e 

contrário à boa-fé.

Ressaltaram, ainda, que, não obstante o nítido comportamento insidioso 

da recorrente, “de forma inegavelmente branda, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro considerou a conduta da recorrente como um mero 

ato de precipitação, sem maiores consequências”, ao consignar que: “Apesar 

da atuação precipitada da requerida, ora agravada, noticiada nesses autos, tal 

situação, uma vez consumada, não oferece risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação à pretensão das requerentes, que é a de sepultar os restos mortais do 

seu ente familiar no jazigo da família” (e-STJ, fl . 1.221).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): A controvérsia trazida 

nestes autos diz respeito à destinação do corpo de Luiz Felippe Dias Andrade 

Monteiro, pai da recorrente e das recorridas. Enquanto a recorrente busca 

mantê-lo submetido ao procedimento de criogenia nos Estados Unidos da 

América, sustentando ser esse o desejo manifestado em vida por seu pai, as 

recorridas pretendem promover o sepultamento na forma tradicional.

1. Delimitação fática

Colhe-se dos autos que Carmen Silvia Monteiro Trois e Denise Nazaré 

Bastos Monteiro, ora recorridas, são irmãs paternas de Lígia Cristina de Mello 

Monteiro, recorrente, todas fi lhas de Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro, 

que veio a falecer na madrugada do dia 22 de janeiro de 2012.

Consta, ainda, que as recorridas residem no Rio Grande do Sul, enquanto 

o genitor das partes, antes de seu falecimento, residiu por mais de 30 (trinta) 

anos com sua fi lha, a recorrente Lígia, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Argumentando que seu pai, por diversas vezes, havia manifestado o desejo 

de ter seu corpo submetido ao procedimento de congelamento após a sua morte, 

a recorrente Lígia providenciou os preparativos para a realização da criogenia, 

por intermédio da empresa Rio Pax, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

para posterior traslado do corpo aos Estados Unidos da América.

Sabendo dessa informação e não concordando com o intuito de sua irmã 

paterna, Carmen Monteiro e Denise Monteiro ajuizaram ação ordinária visando 

impedir a realização da criogenia, buscando, em consequência, o sepultamento 

do corpo de seu pai ao lado de sua ex-esposa, mãe das autoras, em Canoas-RS.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro 

grau para autorizar o sepultamento do corpo de Luiz Felippe Dias de Andrade 

Monteiro no local indicado pelas autoras da ação (e-STJ, fl s. 90-92).

Em apelação da ré, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por maioria 

de votos, reformou a sentença para determinar a continuação do procedimento 

de criogenia, sob o fundamento, em síntese, de que, embora não houvesse uma 

declaração expressa de última vontade do falecido, “os elementos constantes 

dos autos, em especial a prova documental, demonstram de forma inequívoca 

o desejo do falecido de ter o seu corpo congelado após a sua morte”, sendo 
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“inafastável a aptidão da parenta mais próxima do falecido, com quem mantinha 

relação de afeto e confi ança incondicionais, no caso, sua fi lha Lígia, para dizer 

sobre o melhor destino dos restos mortais, ou seja, aquele que melhor traduz 

suas convicções e desejos à época de seu óbito” (e-STJ, fl . 533).

O referido acórdão foi publicado em 10/7/2012 (e-STJ, fl . 562).

Alguns dias após a publicação do referido decisum, em 24/7/2012, o corpo 

de Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro foi enviado para a cidade de 

Michigan, nos Estados Unidos da América, onde fi ca localizada a empresa 

especializada em criogenia Cryonics Institute, permanecendo lá até hoje.

Posteriormente, em embargos infringentes, também por maioria de votos, 

o Tribunal de Justiça Fluminense, por meio de judicioso voto proferido pelo 

eminente Desembargador Ricardo Couto de Castro, restabeleceu a sentença, 

determinando o sepultamento do corpo “no antigo domicílio do falecido” 

(e-STJ, fl . 733), isto é, na cidade do Rio de Janeiro, sob o fundamento de que, 

na ausência de autorização expressa deixada pelo pai das autoras e da ré em vida, 

não seria razoável permitir a realização da criogenia pela vontade de uma de 

suas fi lhas.

Daí o presente recurso especial, em que a recorrente Lígia busca restabelecer 

o acórdão que deu provimento à sua apelação, a fi m de permitir a manutenção 

do corpo de seu pai congelado no referido instituto.

2. Da alegação de comportamento insidioso da recorrente formulada na Petição 

n. 140.079/2018

Às fl s. 1.219-1.235 (e-STJ), as recorridas afi rmam que a recorrente Lígia 

agiu de forma insidiosa, pois, após tentar duas vezes sem sucesso obter liminares 

autorizando o envio do corpo para os EUA, “resolveu literalmente desprezar o 

comando do Judiciário e fazer justiça com as próprias mãos”, pois “simplesmente 

enviou o corpo do pai das recorridas para os EUA, contrariando ordens judiciais, 

a Lei e os costumes” (e-STJ, fl . 1.220).

Não obstante as alegações feitas, verifi ca-se, da análise dos autos, que não 

há elementos para aferir se, de fato, houve descumprimento de ordem judicial 

por parte da recorrente.

Na verdade, constata-se que o corpo foi enviado aos Estados Unidos 

apenas alguns dias após a publicação do acórdão que julgou a apelação favorável 

à pretensão da recorrente, isto é, que autorizou a continuidade da realização do 
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procedimento da criogenia, não constando, ademais, a informação de que as 

recorridas tenham obtido alguma liminar para suspender os efeitos do referido 

decisum, a fi m de impedir o traslado do corpo.

Dessa maneira, eventual descumprimento de ordem judicial ou da 

existência de crime de desobediência por parte da recorrente deverá ser apurado 

perante o Juízo de primeiro grau, não sendo possível analisar, neste momento 

processual, as questões suscitadas na petição de fl s. 1.219/1.235.

De qualquer forma, na linha do que consignou o Tribunal de origem, o 

fato de o corpo já ter sido enviado aos EUA para a realização do procedimento 

de criogenia “não oferece risco de dano irreparável ou de difícil reparação à 

pretensão das requerentes [recorridas], que é a de sepultar os restos mortais do 

seu ente familiar no jazigo da família” (e-STJ, fl . 1.234), pois, caso o presente 

recurso especial seja desprovido pela Turma julgadora, e após o trânsito em 

julgado, a recorrente deverá providenciar a repatriação do corpo de seu pai, para 

que seja sepultado no Brasil.

Afastada essa questão, passo ao exame da matéria de fundo do presente 

recurso especial.

3. Da criogenia

No Brasil, país em que a maioria da população se declara católica (64,6%) 

e a grande maioria cristã (86,8%), segundo o Censo 2010 realizado pelo 

IBGE1, a forma mais comum de destinação de restos mortais é, sem dúvida, 

o sepultamento em túmulo, com o respectivo enterro (inumação) em cemitério 

público ou particular.

Não obstante essa seja a regra na nossa cultura, há outras formas de 

destinação dos restos mortais de um indivíduo, entre as quais podemos citar 

a cremação (incineração do cadáver com posterior entrega das cinzas aos 

familiares em urna apropriada), regulada pela Lei de Registros Públicos (§ 2º 

do art. 77 da Lei n. 6.015/1973); a destinação gratuita do próprio corpo, após 

a morte, para fi ns científi cos ou altruísticos, nos termos do art. 14 do Código 

Civil; e a possibilidade de destinação do cadáver não reclamado às escolas de 

medicina, para fi ns de estudo ou pesquisa científi ca, conforme disciplina a Lei n. 

8.501, de 30 de novembro de 1992, que em seu art. 2º assim estabelece:

1 IBGE, Censo 2010 - disponível em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualização/periodicos/94/cd 2010 

religião defi ciencia.pdf> acesso em 12.12.2018.
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Art. 2. O cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de 

trinta dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fi ns de ensino e de 

pesquisa de caráter científi co.

Há, ainda, diversas outras modalidades de destinação do cadáver bem 

diferentes da tradicional regra do sepultamento verifi cadas em diversas partes 

do mundo, apesar de não previstas na legislação brasileira, dentre as quais 

podemos citar, a título de exemplos:

i) a “resomação” ou “biocremação” - processo em que, utilizando-se água 

superaquecida e hidróxido de potássio, o cadáver é liquefeito, sobrando apenas 

os ossos, os quais são cremados e devolvidos aos familiares em uma urna;

ii) os “recifes eternos” (eternal reefs) - procedimento em que se misturam os 

restos mortais de um indivíduo com cimento ecológico para criar formações de 

recifes artifi ciais no fundo do mar;

iii) a “plastinação” - procedimento que, semelhante à mumifi cação, consiste 

em preservar o corpo em uma forma semireconhecível. Segundo informações 

obtidas no site www.hypescience.com, essa técnica foi “inventada pelo anatomista 

Gunther von Hagens”, sendo “usada em escolas de medicina e laboratórios de 

anatomia para preservar amostras dos órgãos para a educação. Mas von Hagens 

tomou o processo um passo adiante, e criou exposições de corpos plastinados 

como se estivessem congelados no meio de suas atividades cotidianas. Segundo 

o Instituto de Plastinação, milhares de pessoas se inscreveram para doar seus 

corpos para a educação ou exposição”.

Outra forma de destinação do corpo humano para depois da morte não 

prevista em nossa legislação, que vem ganhando muitos adeptos no mundo todo, 

e que diz respeito ao caso ora em julgamento é a criogenia.

A criogenia (ou criopreservação) é a técnica de congelamento do corpo 

humano após a morte, em baixíssima temperatura, a fi m de conservá-lo, com 

o intuito de reanimação futura da pessoa, caso sobrevenha alguma importante 

descoberta científi ca que possibilite o seu retorno à vida.

As particularidades sobre o procedimento realizado para o congelamento e 

posterior conservação do corpo foram muito bem explicitadas no parecer de fl s. 

497-523 (e-STJ), conforme se verifi ca do seguinte trecho:

A criogenia é um ramo da físico-química que estuda tecnologias para a 

produção de temperaturas muito baixas (abaixo de -150ºC, de -238ºF ou de 123K), 

principalmente até à temperatura de ebulição do nitrogênio líquido, ou, ainda 

mais baixas, e o comportamento dos elementos e materiais nessas temperaturas.
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A criônica, mais especifi camente, é um ramo da criogenia que preserva a baixas 

temperaturas humanos ou mamíferos, com o objetivo de serem reanimados no 

futuro.

A criogenia, então, em suma, consiste no congelamento de cadáveres a baixas 

temperaturas, com a fi nalidade de que, com os possíveis avanços da ciência, 

sejam, um dia, ressuscitados.

De tal modo, quando o paciente é declarado morto, os médicos tentam evitar 

a deterioração do corpo, injetando-lhe medicamentos específi cos, e se utilizando 

de máquinas que mantém a circulação do sangue e a oxigenação do corpo.

O corpo é envolto em uma manta térmica especial, que ajuda a mantê-lo frio, e 

transportado até a clínica em temperaturas baixas, que fazem com que o cérebro 

exija menos oxigênio e mantenha os tecidos vivos por mais tempo.

Na clínica, o sangue do paciente é retirado ao mesmo tempo em que, por outro 

tubo, é inserido o líquido crioprotetor, uma substância química à base de glicerina. 

O líquido substitui outros compostos intracelulares, evitando que cristais de gelo 

se formem dentro das células. Depois de injetadas as substâncias, o corpo é 

direcionado para uma cabine com gás nitrogênio circulante. Lá, fi ca esfriando por 

cerca de três horas para assegurar que todas as partes do corpo serão congeladas 

por igual. No fi nal do processo, o paciente estará completamente vitrifi cado.

Em seguida, o corpo é colocado em um saco plástico protetor e imerso em 

um cilindro de nitrogênio líquido, onde é monitorado. O corpo, então, repousará 

em tal cilindro, podendo ser visitado pela família até que a ciência descubra um 

modo de recuperá-lo.

A criogenia tem suas origens na publicação da obra de Robert Ettinger, em 

1964, intitulada Th e Prospect of Immortality. Nela, o autor propôs a conservação 

de corpos humanos em temperaturas extremamente baixas, com base nas 

técnicas da criobiologia desenvolvidas ainda na década de 1950. O entusiasmo 

com a obra propiciou o surgimento de uma sociedade de criogenia em Nova 

York e foi tema debatido pela comunidade científica em uma conferência 

realizada em Washington D.C., no ano de 1966. O corpo de Ettinger, que veio 

a falecer em 2011, foi criopreservado pelo Cryonics Institute, no Michigan – o 

mesmo onde está o corpo do pai das litigantes2.

No Brasil, embora a criopreservação de alimentos, sêmen, cordão umbilical 

e até de óvulos fertilizados já faça parte do nosso cotidiano, este é o primeiro caso 

2 SMITH, George P. Intimations of Immortality: Clones, Cryons, and the Law (1983). University of New 

South Wales Law Journal. vol. 6, p. 119-132. CUA Columbus School of Law Legal Studies Research Paper n. 

2016-17. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2858941> acesso em 13.12.2018.
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que se tem notícia no país acerca da utilização da criogenia para a conservação 

de cadáveres.

Todavia, constata-se que há, atualmente, em diversos países, cerca de 250 

(duzentas e cinquenta) pessoas congeladas em tubos de nitrogênio e mais de 

2 (duas) mil pessoas já cadastradas para serem criopreservadas após a morte, 

conforme informações obtidas nas páginas eletrônicas da Alcor Life Extension 

Foundation, fundação destinada à pesquisa e realização da criogenia, bem como 

do Cryonics Institute, instituto que realiza o procedimento de criopreservação, 

ambos localizados nos Estados Unidos.

Certo e incontroverso no caso é que o corpo de Luiz Felippe Dias de 

Andrade Monteiro, pai das litigantes, encontra-se atualmente criopreservado no 

Cryonics Institute, no Michigan – Estados Unidos, desde julho de 2012.

4. Do mérito: violação aos arts. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro - LINDB; 14 do Código Civil; e 77, parágrafo 2º, da Lei n. 6.015/1973.

De início, vale registrar que a questão a ser analisada neste recurso especial, 

obviamente, não consiste em saber se são válidos ou não os efeitos da criogenia 

sobre o corpo do pai das litigantes. Em outras palavras, não importa saber (e 

nem seria possível) se, a depender dos avanços da ciência, será viável ou não que 

o de cujus retorne à vida.

Ademais, também não há que se falar em incidência do óbice da Súmula n. 

7/STJ na hipótese, pois a análise do caso não demanda o reexame do conjunto 

fático-probatório, mas apenas a valoração dos fatos incontroversos constantes 

nos autos.

Em verdade, o presente julgamento consiste tão somente na análise da 

manifestação de última vontade de Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro, isto é, se 

é possível ou não inferir que o seu desejo era o de ser criopreservado após a morte, bem 

como se tal vontade afronta ou não o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, não obstante o ineditismo da matéria discutida, a questão 

que se coloca é eminentemente jurídica e sob essa perspectiva, apenas, deve ser 

analisada. Descabe, portanto, qualquer juízo moral e religioso sobre a suposta 

opção do falecido e seus resultados científi cos, bem como qualquer tentativa de 

regulação da matéria, cuja competência é do Poder Legislativo.

Nessa linha, faço um registro para reiterar a preliminar do bem lançado 

voto apresentado pela Desembargadora Flávia Romano de Rezende, relatora do 
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feito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, ao julgar a apelação, assim 

consignou (e-STJ, fl s. 536-538):

Por primeiro, há que se refutar alguns argumentos expendidos na sentença 

combatida, eis que se revelam tendenciosos, uma vez que fi ncados em costumes 

religiosos, que não se coadunam com o Estado Laico e com a expressão moderna 

do Direito, na forma, aliás, destacada, em julgamento recente da ADPF 54/DF, 

proferido em 11/04/2012 -, pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Marco Aurélio Mello: ‘Os dogmas de fé não podem determinar o conteúdo dos 

atos estatais’, afi rmado ainda que: ‘as concepções morais religiosas — unânimes, 

majoritárias ou minoritárias — não podem guiar as decisões de Estado, devendo, 

portanto, se limitar às esferas privadas’.

Anote-se que, hodiernamente, diante dos constantes avanços científicos e 

tecnológicos, divulgados com impressionante velocidade devido ao advento da 

internet, os operadores do direito se deparam inevitavelmente com questões 

inusitadas, cujo enfrentamento requer o despojamento de valores até então 

arraigados a costumes que se pensavam inarredáveis.

Com efeito, em menos de meio século, ocorreram avanços e mudanças de 

paradigmas até então indizíveis, eis que foram quebrados tabus sociais, morais e 

religiosos em ritmo verdadeiramente frenético.

Ora, em menos de duas décadas, quem cogitaria da ‘barriga de aluguel’, do 

congelamento, através do processo de criogenia, de cordão umbilical para 

preservação das células tronco, da legalização da união homoafetiva, da clonagem 

de animais, da fertilização in vitro e tantos outros.

Diante desta efervescência, os legisladores e julgadores são compelidos 

inexoravelmente a adequar o direito aos novos paradigmas sociais que se 

apresentam, mostrando-se inadequada a sentença que pretende taxar de ‘insipiente’ 

e ‘esdrúxulo’ o procedimento criogênico, que, sem embargo das opiniões contrárias, 

vem sendo utilizado em países como Estados Unidos e Japão para o fi m de preservar 

cadáveres.

Admitir-se apenas a inumação como forma digna de sepultamento, e não 

por acaso aceito e propalado pela Igreja Católica implica em conceito parcial e 

excludente daqueles adotados por outras religiões.

Frise-se que a história da civilização é cíclica, de modo que, uma análise 

histórica do destino dos restos mortais pode reportar-nos a épocas, nas quais 

civilizações antigas, que legaram inegável contribuição cultural para humanidade, 

não tinham por hábito o descarte do corpo, mas sim a sua conservação através 

da mumifi cação que guarda similitude com a criogenia, porquanto ambos os 

procedimentos se lastreiam na preservação do cadáver.

Ora, no contexto mundial atual, no qual impera a globalização e a coexistência 

harmônica das diferenças, não se vislumbra espaço para posicionamentos 

conservadores e parciais que implicam em verdadeiro desalijo social.
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O célebre fi lósofo iluminista John Locke, antes de 1700, já dissera: ‘As novas 

opiniões são sempre suspeitas e geralmente opostas, por nenhum outro motivo 

além do fato de ainda não serem comuns’.

Feita essa observação preliminar, passa-se ao exame da questão jurídica 

propriamente dita.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio não possui previsão legal 

sobre a utilização da criogenia em corpo humano post mortem. Também não 

há qualquer vedação no nosso sistema jurídico em relação à adoção do referido 

procedimento.

Trata-se, assim, de verdadeira lacuna normativa.

Nessas hipóteses, para viabilizar a integração da norma jurídica, o art. 4º da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-Lei n. 

4.657/1942) estabelece a seguinte regra:

Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 

os costumes e os princípios gerais de direito.

A respeito da utilização da analogia, Carlos Maximiliano afi rma que duas 

possibilidades são abertas: “ou falta uma só disposição, um artigo de lei, e então 

se recorre ao que regula um caso semelhante (analogia legis); ou não existe 

nenhum dispositivo aplicável à espécie nem sequer de modo indireto; encontra-

se o juiz em face de instituto inteiramente novo, sem similar conhecido; é força, 

não simplesmente recorrer a um preceito existente, e, sim, a um complexo 

de princípios jurídicos, à síntese dos mesmos, ao espírito do sistema inteiro 

(analogia iuris)” (Hermenêutica e Aplicação do Direito. 21 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 192).

Assim, considerando a ausência de regulação a respeito da criogenia, deve-

se utilizar, no presente caso, a analogia jurídica (iuris), que consiste na aplicação 

não somente de uma norma semelhante, como na analogia legal, mas, sim, de 

um conjunto de normas próximas aptas à extração dos elementos normativos 

necessários à integração da lacuna existente sobre o assunto.

Com efeito, o nosso ordenamento jurídico, além de proteger as disposições 

de última vontade do indivíduo, contempla um conjunto de normas legais 

que tratam de formas distintas de destinação do corpo humano após a morte 

em relação à tradicional regra do sepultamento (enterro), fornecendo, assim, 

o substrato legal necessário para a solução do litígio, conforme doravante será 

demonstrado.
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Sem descuidar das divergências entre os concepcionistas e os natalistas 

quanto ao início da personalidade, a extinção desse status jurídico por meio do 

evento morte é ponto pacifi cado no direito brasileiro, na esteira do art. 6º do 

Código Civil. Outrossim, há direitos oriundos da personalidade que continuam 

sendo protegidos após a morte, pela transferência de seu exercício aos herdeiros 

- a exemplo dos direitos autorais - § 1º do art. 24 da Lei n. 9.610/1998 - ou pela 

transferência da pretensão jurídica de sua defesa em juízo – conforme consta no 

parágrafo único do art. 12 do Código Civil.

Em respeitável pesquisa bibliográfi ca comparando aspectos do fi m da 

personalidade no direito brasileiro e no direito português, encontram-se diversos 

doutrinadores que reconhecem a proteção de alguns direitos da personalidade 

após a morte do titular, sendo eles: Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de 

Sousa, Diogo Leite Campos, Heirinch Ewald Hörster, Nuno Manuel Pinto de 

Oliveira, Diana Filipa Montenegro da Silveira, Álvaro Villaça Azevedo, Silmara 

Juny de Abreu Chinellato, Rubens Limongi França, Ingo Wolfgang Sarlet, 

Gustavo Tepedino, Maria Helena Diniz, Paulo Lôbo, Francisco Amaral e José 

Rogério Cruz e Tucci. Em conclusão, o estudo comparativo aponta:

A tutela de pessoas falecidas é plenamente protegida no direito luso e no 

direito brasileiro, respectivamente, no art. 71, n. 2, e parágrafos únicos dos 

arts. 12 e 20, ambos do Código Civil, cujos legitimados abrangem também o 

companheiro.

(RIBEIRO, Ney Rodrigo de Lima. Direito à proteção de pessoas falecidas. 

Enfoque luso-brasileiro. Direitos da Personalidade. Organizado por Jorge Miranda, 

Otavio Luiz Rodrigues Junior e Gustavo Bonato. São Paulo: Atlas, 2012, p. 424/426)

Esta Turma Julgadora, por sua vez, já prestigiou, em diversas ocasiões, 

o cumprimento das disposições de última vontade do falecido, mesmo em 

detrimento de formalidades testamentárias, quando essas puderem ser supridas 

por outros elementos dos autos, conforme se verifi cam dos seguintes precedentes:

Civil. Processual Civil. Recurso especial. Testamento. Rompimento. 

Possibilidade. Nulidade. Existência. Na busca da preservação da vontade do 

testador, o rompimento de um testamento, com a sua consequente invalidade geral, 

é medida extrema que somente é admitida diante da singular revelação de que o 

testador não tinha conhecimento da existência de descendente sucessível. A prova 

em sentido contrário - de que o testador sabia da existência do descendente sucessível 

- mesmo existindo declaração do testador de que não tinha herdeiros necessários, 

impede a incidência do quanto disposto no art. 1.973 do Código Civil. A nulidade das 

disposições testamentárias que excedem a parte disponível do patrimônio do 
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testador se circunscreve ao excesso, reduzindo-se as disposições testamentárias 

ao quanto disponível, nos termos dos arts. 1.967 e 1.968. A avaliação do conteúdo 

da deixa e seu cotejo com as disposições de ultima vontade do de cujus, para fi ns 

de verifi cação de possível invasão da legítima, são matérias adstritas ao curso do 

inventário. Inviável a aplicação da multa a embargos de declaração com o fi to 

de prequestionamento (Súmula 98/STJ). Recurso especial parcialmente provido, 

apenas para afastar a incidência da multa do art. 538 do CPC/73, fi xada na origem.

(REsp n. 1.615.054/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

de 10/8/2017 – sem grifos no original.)

Agravo regimental em recurso especial. Direito Civil. Testamento particular. 

Vontade do testador mantida. Vícios formais afastados. Capacidade mental 

reconhecida. Jurisprudência do STJ. Súmula n. 83/STJ. Revisão de provas. Súmula 

n. 7/STJ.

1. Na elaboração de testamento particular, é possível fl exibilizar as formalidades 

prescritas em lei na hipótese em que o documento foi assinado pelo testador e por 

três testemunhas idôneas.

2. Ao se examinar o ato de disposição de última vontade, deve-se sempre 

privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, feita de 

forma livre, consciente e espontânea, atestada sua capacidade mental para o ato. 

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese 

defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios 

produzidos ao longo da demanda.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.401.087/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, 

Terceira Turma, DJe de 13/8/2015 – sem grifos no original)

Recurso especial. Ação declaratória de nulidade de testamento público. 

1. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. 2. Vício de forma. 

Contemporização do rigor formal do testamento, reputando-o válido sempre 

que encerrar a real vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente. 

Exegese perfi lhada pela jurisprudência do STJ. 3. Congruência entre o disposto 

no testamento e o real propósito de seu autor. Reconhecimento, de acordo 

com os elementos fáticos probatórios reunidos nos autos. 4. Reiterada atuação 

antijurídica da tabeliã, a quem incumbia, imediatamente, zelar pela observância 

dos requisitos formais. Verifi cação. Frustração da manifestação de última vontade 

encerrada no testamento público, quando esta, a partir dos elementos de prova 

reunidos nos autos, refl ete a real intenção de seu autor. Inviabilidade. 5. Recurso 

especial improvido.

1. (...).
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2. Especifi camente em relação aos testamentos, as formalidades dispostas em 

lei possuem por fi nalidade precípua assegurar a higidez da manifestação de última 

vontade do testador e prevenir o testamento de posterior infi rmação por terceiros. 

Assim, os requisitos formais, no caso dos testamentos, destinam-se a assegurar a 

veracidade e a espontaneidade das declarações de última vontade.

2.1. Todavia, se, por outro modo, for possível constatar, suficientemente, 

que a manifestação externada pelo testador deu-se de forma livre e consciente, 

correspondendo ao seu verdadeiro propósito, válido o testamento, encontrando-

se, nessa hipótese, atendida a função dos requisitos formais, eventualmente 

inobservados.

2.2. A jurisprudência desta Corte de Justiça (a partir do julgamento do REsp n. 

302.767/PR), em adoção a essa linha de exegese, tem contemporizado o rigor formal 

do testamento, reputando-o válido sempre que encerrar a real vontade do testador, 

manifestada de modo livre e consciente.

3. Na hipótese dos autos, sem proceder a qualquer consideração de ordem 

moral, especialmente porque a lei a admite, é certo que a vontade manifestada 

pelo autor do testamento de dispor sobre os bens disponíveis da herança, em 

detrimento da fi lha reconhecida a posteriori - intuito sobre o qual, como visto, 

nem mesmo a recorrente controverte -, restou substancialmente demonstrada, 

cuja verifi cação deu-se, de modo uníssono, pelas instâncias ordinárias com esteio 

nos elementos de prova reunidos nos autos.

(...)

4. Em que pese a existência de vício de forma (testemunhas instrumentárias, 

funcionários do cartório, que não presenciaram a lavratura do testamento, apondo as 

respectivas assinaturas posteriormente), a confi rmar a reiterada atuação antijurídica 

da Tabeliã, a quem incumbia, imediatamente, zelar pela observância dos requisitos 

formais, inviável, na hipótese dos autos, frustrar a manifestação de última vontade 

encerrada no testamento público, quando esta, a partir dos elementos de prova 

reunidos nos autos, refl etiu, indene de dúvidas, a real intenção de seu autor.

5. Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.419.726/SC, de minha Relatoria, Terceira Turma, DJe de 16/12/2014 – 

sem grifos no original)

Nota-se, portanto, que o ordenamento jurídico confere certa margem 

de liberdade à pessoa para dispor sobre seu patrimônio jurídico após a morte, 

assim como protege essa vontade e assegura que seja observada. Demais disso, 

as previsões legais admitindo a cremação e a destinação do cadáver para fi ns 

científi cos apontam que as disposições acerca do próprio corpo estão incluídas 

nesse espaço de autonomia. Trata-se do direito ao cadáver.
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O direito ao cadáver é, pois, reconhecido como um desdobramento do 

direito de personalidade por juristas da envergadura de Miguel Reale3, Adriano 

De Cupis4 e Carlos Alberto Bittar, cuja lição é de oportuna transcrição nesse 

voto:

Como prolongamento do direito ao corpo, e em nosso entender, sob a mesma 

base, encontra-se o direito da pessoa de dispor quanto ao destino do próprio 

cadáver, devendo ser respeitada a sua vontade pela coletividade, salvo se contrária 

à ordem pública. A morte opera a separação do ser, remanescendo, por certo 

tempo, a forma material e alguns componentes, até a consumação defi nitiva, 

persistindo, enquanto presentes, o direito de personalidade correspondente 

(direito ao cadáver e às partes do cadáver). (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da 

personalidade. 7ª ed. Atualizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2004, p. 85/86)

Doutrina recente procurou apresentar um panorama das concepções acerca 

da natureza desse direito e, embora o tenha feito a fi m de analisar o regramento 

jurídico da doação de órgãos, verifi ca-se que as lições sobre o direito ao cadáver 

são perfeitamente adequadas e aplicáveis à discussão sobre a criogenia, por 

tratar-se de forma pouco ortodoxa de destinação de restos mortais. Nesse 

sentido, o autor observou que:

O direito ao cadáver é direito subjetivo (facultas agendi), na medida em que 

seu exercício é a expressão da vontade do titular desse direito, ou seja, é a 

tradução do seu querer para com o objeto que está em jogo.

(TRONCO, Arthur Abbade. O direito ao cadáver e a doação de órgãos pós-morte. 

Revista de Direito Civil Contemporâneo. São Paulo: Ed RT, out-dez. 2017, vol. 13. 

Ano 4, p. 68-98)

Ainda no entender do autor, o direito ao cadáver seria uma vertente 

do direito ao próprio corpo e, portanto, um direito da personalidade, que 

compreende o direito às exéquias, consubstanciado na possibilidade de optar-se 

por uma forma de sepultamento, assim como a autorização para dispor do corpo 

morto, no todo ou em partes, a exemplo da doação de órgãos.

3 REALE, Miguel. Os direitos da personalidade. Disponível em: <http://www.miguelreale.com.br/artigos/

dirpers.htm> acesso em 12.12.2018.
4 “O cadáver é, além disso, objeto de um direito privado não patrimonial, emergente do costume e que 

compreende a faculdade de determinar o modo e a forma de seu destino normal”, in DE CUPIS, Adriano. Os 

direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: Romana, 2004, p. 99.
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Embora existam defensores da tese de que caberia ao Estado determinar 

a destinação do cadáver, atendendo ao interesse público, essa concepção não se 

amolda ao ordenamento jurídico, que disciplina a matéria no âmbito privado e 

prestigia a autonomia tanto no aspecto patrimonial, a exemplo do art. 1.857 do 

Código Civil, que exprime o direito da pessoa capaz de dispor, por testamento, do seus 

bens, para depois de sua morte; quanto extrapatrimonial, como no inciso III do art. 

1.609 do Código Civil, que cuida do reconhecimento de fi liação por testamento, além 

do já mencionado art. 14 do mesmo diploma legal.

Sendo assim, é conveniente frisar que também os direitos de personalidade, 

e entre eles o direito ao cadáver, se orientam pela lógica do Direito Privado, 

primando pela autonomia dos indivíduos, sempre que esta não violar o 

ordenamento jurídico. Apenas como contraponto, lembre-se que, no âmbito do 

Direito Público, é a lei que rege e fundamenta a ação de seus atores. Com efeito, 

sob a égide do Direito Privado, os particulares têm uma margem de liberdade 

na orientação de suas condutas, e a lei funciona, em regra, como um limite e 

uma proteção, mas não como fundamento. Por outro lado, os entes públicos 

dependem da lei para atuar, pois na falta dela, não podem fazê-lo.

Percebe-se, com isso, que a natureza do direito em questão tem inegável 

aspecto prático, à luz da dicotomia entre o Direito Público e o Direito Privado, 

cuja relevância para nossa tradição jurídica foi muito bem lembrada em recente 

obra de Otavio Luiz Rodrigues Junior:

Longe de obsoleta, a separação é útil, preserva importantes espaços da 

autodeterminação, justifi ca indiretamente a autonomia epistemológica do Direito 

Privado, tem fundamento histórico e permite a solução de casos da realidade 

prática com grande êxito.

(RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Direito Civil Contemporâneo: Estatuto 

Epistemológico, Constituição e direitos fundamentais. 1ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 

2019. p. 143)

No caso em análise, por sua natureza privada, a escolha feita pelo particular 

de submeter seu cadáver ao procedimento da criogenia encontra proteção 

jurídica, na medida em que sua autonomia é protegida pela lei e não há vedação 

à escolha por esse procedimento.

Por outro lado, é certo que essa liberdade só será objeto da proteção na 

medida em que não violar o ordenamento em vigor, incluindo não somente 
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a lei, mas também os costumes e os princípios que ele encerra5, visto que são 

disciplinadores das relações em nossa sociedade.

No caso, como exposto, não há norma proibitiva da submissão de corpos 

humanos à criogenia. Tal escolha também não ofende a moral e os bons 

costumes, uma vez que não patrimonializa o corpo, em respeito ao caráter não 

patrimonial dos direitos da personalidade; tampouco implica em sua exposição 

pública, o que seria absolutamente incompatível com as normas sanitárias e de 

saúde pública e também com o devido respeito aos restos mortais humanos, 

visto que o corpo está acondicionado em local reservado, sem, contudo, impedir 

a visitação dos entes queridos.

De igual modo, o próprio intuito do procedimento permite supor que as 

condições a que está submetido são condizentes com o status jurídico do corpo 

morto, merecedor de respeito e de certa discrição, compatíveis com o pacífi co 

descanso que, de um modo geral, as culturas ocidentais conferem aos seus 

mortos.

Decorre, também, da natureza e classifi cação do direito ao cadáver, que 

a vontade objeto da proteção jurídica é aquela exprimida pelo fi nado, quando 

ainda vivo. Os familiares, portanto, que ora litigam acerca do destino dos 

restos mortais do falecido, não são os titulares por excelência desse direito, 

mas adquirem a capacidade jurídica de fato para exercê-lo, ante a evidente 

impossibilidade do falecido.

Em monografi a dedicada ao estudo da extração e transplante de órgãos e 

tecidos humanos no direito espanhol, Víctor Angoitia Gorostiaga identifi cou 

que o cadáver é objeto de proteção jurídica, ainda que despido de personalidade, 

em razão do princípio da intangibilidade, consagrado naquela cultura. Não 

obstante, reconhece que o princípio da autodeterminação do indivíduo resguarda 

sua autonomia acerca do próprio corpo.

Portanto, apesar de não mais exercer esses atos de vontade após a morte, é 

a vontade do falecido, manifestada em vida, que deve ser conhecida e respeitada:

5 “Em qualquer das hipóteses de disposição de partes do corpo, os limites da autonomia privada devem ser 

observados, ou seja, o ato não pode ultrapassar o que é permitido pela Constituição Federal, pelas leis e pela 

ordem pública, além de observar a dignidade humana como valor fundamental de todos os atos jurídicos”, in 

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos da personalidade e autonomia privada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 173.
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No se trata, en defi nitiva, de que los vivos decidan lo que se hace con los 

muertos, ni siquiera de dilucidar artifi ciosamente quién aparece más legitimado 

para adoptar aquella decisión, sino de articular los cauces jurídicos que posibiliten 

la averiguación o determinación de la voluntad de quien ha fallecido, en aquellas 

hipótesis en que la misma no se había manifestado en modo alguno.

(GOROSTIAGA, Víctor Angoitia. Extracción y Transplante de órganos y Tejidos 

Humanos. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 124)

Assim, percebo que o mero reconhecimento do direito ao cadáver não é 

sufi ciente para o deslinde da questão ora em discussão. É preciso investigar a 

cargo de quem fi cará seu exercício, bem como se são exigíveis especiais condições 

ou formalidades para tal. Esse é, por certo, o ponto central deste litígio.

Na hipótese, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos embargos 

infringentes, entendeu que, “inexistindo manifestação expressa de vontade do Sr. 

Luiz Felippe quanto ao congelamento de seu corpo após a morte; inexistindo 

indícios de chance de cura e de uma vida digna, não há como autorizar o 

traslado do corpo do Sr. Luiz Felippe para ser submetido ao procedimento de 

criogenia, devendo prevalecer o enterro como forma de sepultamento e destino 

dado ao corpo após a morte” (e-STJ, fl . 733).

Da leitura do inteiro teor do acórdão recorrido, verifi ca-se que as razões 

de decidir estão embasadas na ausência de manifestação expressa de vontade 

do genitor das litigantes acerca da submissão de seu corpo ao procedimento de 

criogenia após a morte.

Ocorre que, analisando as regras correlatas dispostas no ordenamento 

jurídico - que disciplinam diferentes formas de disposição do corpo humano 

após a morte -, em razão da necessidade de extração da norma jurídica a ser 

aplicada ao caso concreto, considerando a existência de lacuna normativa, 

verifi ca-se que não há exigência de formalidade específi ca acerca da manifestação 

de última vontade do indivíduo.

Nesse sentido, por exemplo, é o que dispõe o § 2º do art. 77 da Lei n. 

6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que disciplina a cremação do cadáver, 

ao estabelecer o seguinte:

Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do ofi cial de registro do 

lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujus, quando o falecimento 

ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de 

óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, 

de duas pessoas qualifi cadas que tiverem presenciado ou verifi cado a morte. 

(Redação dada pela Lei n. 13.484, de 2017)
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§ 1º Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 (um) ano, 

o ofi cial verifi cará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será 

previamente feito. (Redação dada pela Lei n. 6.216, de 1975).

§ 2º A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver 

manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se 

o atestado de óbito houver sido fi rmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) 

médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade 

judiciária. (Incluído pela Lei n. 6.216, de 1975).

Da análise do referido dispositivo legal, extrai-se que, com exceção da 

hipótese de “morte violenta” - que necessita também de autorização judicial -, 

os requisitos para a realização da cremação do cadáver são: i) a existência de 

atestado de óbito assinado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista; 

e ii) a anterior manifestação de vontade do indivíduo de ser incinerado após a 

morte.

Assim, ao contrário do que fi cou consignado no acórdão recorrido, muito 

embora seja recomendado, a fi m de evitar futuros litígios entre os familiares, a 

lei não exige que a pessoa tenha deixado por escrito a vontade de ser cremada após a 

morte, isto é, não há exigência legal de que essa manifestação de vontade seja 

formalizada por meio de escritura pública, testamento ou outro documento 

correlato, sobretudo porque na nossa cultura não é de praxe deixar formalizado 

esse tipo de última vontade.

Dessa maneira, não exigindo a Lei de Registros Públicos forma especial 

para a manifestação em vida em relação à cremação, será possível aferir a 

vontade do indivíduo, após o seu falecimento, por outros meios de prova 

legalmente admitidos.

Nesse ponto, é de se ressaltar que, em casos envolvendo a tutela de direitos 

da personalidade do indivíduo post mortem (direito ao cadáver), o ordenamento 

jurídico legitima os familiares mais próximos a atuarem em favor dos interesses 

deixados pelo de cujus. São exemplos dessa legitimação as normas insertas nos 

arts. 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil, que assim 

dispõem:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a 

medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em 

linha reta, ou colateral até o quarto grau.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

694

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 

ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 

ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 

atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 

comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas 

para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

Outro exemplo interessante diz respeito à legitimidade dos familiares 

em relação à autorização para a remoção de órgãos, tecidos e outras partes do 

corpo humano para fi ns de transplante, conforme estabelece o art. 4º da Lei n. 

9.434/1997:

Art. 4º A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas 

para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização 

do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou 

colateral, até o segundo grau inclusive, fi rmada em documento subscrito por duas 

testemunhas presentes à verifi cação da morte.

Logo, na falta de manifestação expressa deixada pelo indivíduo em vida acerca 

da destinação de seu corpo após a morte, presume-se que sua vontade seja aquela 

apresentada por seus familiares mais próximos.

Trazendo a referida premissa para o caso dos autos, em decorrência da 

integração da norma pela analogia, conclui-se que os familiares podem traduzir 

a expressão da vontade da pessoa no sentido de ser submetida ao procedimento 

da criogenia após o seu falecimento, observando-se sempre as particularidades 

de cada caso concreto.

A hipótese em julgamento, todavia, guarda certa peculiaridade que 

demanda um exame pormenorizado dos autos, notadamente em relação às 

circunstâncias fáticas incontroversas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.

Isso porque, conforme já relatado, a disputa judicial em relação ao destino 

do corpo de Luiz Felippe Dias de Andrade Monteiro é travada entre suas fi lhas 

- recorrente e recorridas -, razão pela qual, estando todas as partes na mesma 

linha sucessória (descendentes de 1º grau), não há que se falar, em princípio, na 

presunção em favor de alguma delas.

Entretanto, não se pode ignorar (e isso é fato incontroverso nos autos) que 

a recorrente conviveu e coabitou com seu pai por mais de 30 (trinta) anos, após 

ele ter se divorciado da mãe das recorridas, sendo certo que a maior parte desse 
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tempo (mais de 20 anos) a recorrente Lígia e seu pai residiram nas cidades de 

Belém/PA e Rio de Janeiro/RJ, ao passo que as recorridas Carmen Monteiro e 

Denise Monteiro sempre residiram no Rio Grande do Sul.

Desse modo, não obstante as autoras e a ré possuam o mesmo grau de 

parentesco com o falecido, é razoável concluir, diante das particularidades 

fáticas do presente caso, que a manifestação da fi lha Lígia, ora recorrente, é a 

que traduz a real vontade de seu genitor em relação à destinação de seus restos 

mortais, pois, sem dúvida alguma, é a que melhor pode revelar suas convicções e 

desejos, em razão da longa convivência com ele, que perdurou até o fi nal de sua 

vida.

Há informação nos autos, ainda, que Luiz Felippe Dias de Andrade 

Monteiro lavrou uma procuração pública em favor de sua fi lha Lígia, com quem 

residia, outorgando-lhe amplos, gerais e irrestritos poderes, o que “aponta a 

confi ança irrestrita inerente a uma convivência longeva entre pai e fi lha” (trecho 

do acórdão de apelação de fl . 543, e-STJ).

Ressalte-se, também, conforme consignado no acórdão de fl s. 532-561 

(e-STJ), que a recorrente juntou diversas declarações, com fi rma reconhecida, 

de “pessoas que guardavam os mais diversos vínculos com o de cujus — médicos, 

empregados domésticos, fonoaudiólogos, fi sioterapeutas, parentes e amigos 

-, tendo em comum o convívio próximo com o de cujus, nos seus derradeiros 

momentos” (e-STJ, fl . 549), sendo todos no sentido de que seu pai, de fato, 

desejava ser criopreservado após o seu falecimento.

Por outro lado, as autoras, conforme constou do acórdão de apelação, “não 

lograram sequer comprovar que mantinham qualquer contato com seu falecido 

pai, o que seria facilmente demonstrado tanto através de missivas, contas 

telefônicas, e-mail, comprovantes de fax ou mesmo através de passagens de 

avião ou ônibus, não sendo demais lembrar que impressões tiradas de convívio 

pretérito não têm o condão de demonstrar a vontade de seu genitor quando de 

seu óbito” (e-STJ, fl . 547).

Ademais, da leitura da petição inicial (e-STJ, fl s. 3-8), verifi ca-se que a causa 

de pedir está totalmente embasada no desejo das próprias autoras (recorridas) de 

que seu pai tenha um “sepultamento digno em território nacional”, sem tentar 

infi rmar a presunção de que sua irmã Lígia, por ter convivido com o genitor 

delas por mais de 30 (trinta) anos, teria melhores condições de expressar sua 

vontade, ou mesmo de demonstrar que o desejo de seu pai era o de ser sepultado 

na forma tradicional.
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Questão interessante que poderia eventualmente surgir, na hipótese dos 

autos, consistiria em averiguar de quem seria a responsabilidade pelo pagamento 

dos custos, que são bastante elevados, referentes ao procedimento da criogenia.

Em outras palavras, havendo o reconhecimento de que a última vontade 

do indivíduo era a de ser submetido à criogenia - seja porque deixou testamento 

ou escritura pública nesse sentido, seja porque essa vontade foi reconhecida 

por outros meios de prova, como no caso - quem deveria arcar com os custos 

do respectivo procedimento? Essa responsabilidade seria do espólio ou dos 

herdeiros? Deve-se preservar a legítima, isto é, o procedimento somente poderia 

ser viabilizado se o custo fosse suportado por, no máximo, metade do patrimônio 

deixado pelo de cujus?

Tratam-se de questões jurídicas extremamente relevantes, as quais 

demandariam, certamente, uma análise ainda mais aprofundada das normas 

correlatas.

No caso dos autos, contudo, essa discussão é irrelevante.

Isso porque, revela-se incontroverso nos autos que todas as despesas com a 

realização do procedimento da criogenia no corpo de Luiz Felippe Dias de Andrade 

Monteiro foram custeadas por sua fi lha Lígia, ora recorrente, não havendo qualquer 

gasto suportado pelo espólio ou por suas irmãs paternas (recorridas).

A propósito, na petição de fl s. 1.237-1.278 (e-STJ), a recorrente informou 

que “o valor expendido para o acolhimento do corpo e sua criopreservação, 

ad aeternum, foi integralmente pago, à época U$ 28.000,00 (vinte e oito mil 

dólares)”, ressaltando, ainda, que “todos os custos com o procedimento foram 

suportados pela recorrente, desde a fase de manutenção do corpo no Brasil, que 

perdurou por pelo menos 5 (cinco) meses na Concessionária Rio Pax”, ocasião 

em que desembolsava diárias no valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), 

“até sua liberação e traslado para o Instituto nos EUA”.

Nesse ponto, destaco, ainda, que a recorrente, durante a fase de 

conhecimento, chegou a abdicar de sua parte na herança, bem como se propôs 

a custear duas viagens por ano (passagens e hotel) para as autoras visitarem 

o corpo de seu genitor no Cryonics Institute, considerando ser permitido a 

visitação “tal como ocorre nos cemitérios convencionais, havendo até mesmo 

local para depósito de fl ores” (e-STJ, fl . 1.238), desde que elas aceitassem a 

realização da vontade de seu pai no sentido de ser criopreservado.
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Essas alegações constam na petição de fls. 118-123 (e-STJ), a qual 

fora redigida pela própria recorrente e juntada aos autos ainda na fase de 

conhecimento, possuindo o seguinte teor, na parte que interessa:

Excelência, o congelamento de corpos realmente pode nos parecer estranho, mas 

criogenia não é crime!!! É o primeiro caso no Brasil, é inédito!! Apesar de haver mais 

de mil corpos congelados nos EUA.

Pode nos soar estranheza, porém foi o que meu pai desejou!!! E o desejo dele não é 

ilegal! Meu pai era engenheiro civil, amante da ciência, da inovação e da tecnologia.

A última manifestação de vontade está devidamente amparada no nosso 

ordenamento jurídico, através do princípio da dignidade da pessoa humana, da 

autonomia individual e respeito à pessoa, e da liberdade de consciência.

Minhas meio irmãs mal possuíam contato com meu pai, telefonando pra ele uma 

vez por mês, mais ou menos, não sabendo de seus desejos.

Para elas, talvez lhes cause estranheza o fato de congelar um corpo para mantê-lo 

conservado, mas era o que meu pai desejava!!!

Ele não deixou isso por escrito, pois nunca passou pela cabeça dele, e muito menos 

pela minha, que elas seriam contra. Tenho certeza que se elas tivessem tomado 

ciência dessa vontade de meu pai, não estariam se opondo agora.

Se o que elas desejam é que o corpo vá para um cemitério, afi rmo, desde já, que o 

Cryonics Institute é um cemitério, registrado como tal legalmente (posso apresentar 

a documentação legal comprovando), só que ao invés de enterrar os corpos, eles 

permanecem congelados.

Se o que elas desejam é manter contato com o corpo do meu pai, me 

comprometo, desde já, a custear duas viagens ao ano às duas autoras para 

Detroit-EUA, com passagens e hospedagem pagas, para ir visitar, não somente 

um mármore no cemitério escrito o nome dele, mas sim o corpo do meu pai 

INTACTO.

Excelência, chego ao ponto de, desde já, abrir mão para as autoras da parte 

que me cabe na herança deixada pelo meu pai (a saber três imóveis) em troca 

de ver a vontade do meu pai realizada!

Tais afi rmações, a meu sentir, reforçam ainda mais que a recorrente, de 

fato, expressa a real vontade de seu genitor no sentido de ser criogenizado após 

o seu falecimento.

Por essas razões, impõe-se o restabelecimento do acórdão que julgou 

a apelação da ora recorrente, no sentido de permitir a continuação do 

procedimento da criogenia, visto ser essa a vontade do de cujus revelada nos 

autos, a qual deve ser preservada, ainda que contrária à vontade dos demais 

familiares (fi lhas/recorridas).
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5. Da situação jurídica consolidada no tempo

Por fi m, impende destacar um fato que, embora não se trate de questão 

propriamente jurídica, deve ser levado em consideração na análise do caso em 

julgamento.

É que, conforme dito anteriormente, o corpo de Luiz Felippe Dias de Andrade 

Monteiro já se encontra submetido ao procedimento da criogenia, no Cryonics 

Institute, na cidade de Michigan (EUA), desde julho de 2012, isto é, há quase 7 (sete) 

anos.

Não se olvida que a discussão era extremamente relevante no momento 

do falecimento do genitor das partes, que ocorreu em janeiro de 2012. Hoje, 

no entanto, passados mais de 7 (sete) anos da data do óbito, certamente não 

encontra a mesma repercussão no ânimo dos envolvidos, pois ultrapassado o 

sempre difícil período de luto pela perda de um ente querido.

Com efeito, embora legítimo o interesse das recorridas em tentar sepultar 

seu pai em território nacional, não se pode ignorar que a situação jurídica, de 

certa forma, já se consolidou no tempo.

De fato, negar provimento ao presente recurso especial para que o corpo 

seja repatriado e, posteriormente, sepultado e enterrado no Rio de Janeiro/RJ, 

cidade na qual as recorridas nem sequer residem, tal como determinado no 

acórdão que acolheu, em parte, os embargos infringentes (e-STJ, fl . 733), não 

se mostra razoável, pois, além de restabelecer o difícil sentimento de perda e 

sofrimento já experimentado quando do falecimento, tal situação, certamente, 

não teria o condão de assegurar a pacifi cação social almejada pelo direito.

A solução da controvérsia, dessa forma, perpassa pela observância ao 

postulado da razoabilidade, porquanto, a par do reconhecimento de que o de 

cujus realmente desejava ser submetido ao procedimento da criogenia após a 

morte, não se pode ignorar, diante da singularidade da questão discutida, que 

a situação fático-jurídica já se consolidou no tempo, impondo-se, dessa forma, 

a preservação do corpo do pai da recorrente e das recorridas submetido ao 

procedimento da criogenia no referido instituto.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar 

improcedente a ação ordinária, mantendo-se, em consequência, o corpo de Luiz 

Felippe Dias de Andrade Monteiro submetido ao procedimento da criogenia 

em atenção à sua vontade manifestada em vida.
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Ficam as recorridas condenadas ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência fi xados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 20, § 4º, do CPC/1973.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.717.111-SP (2017/0005020-9)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: ITC Administracao e Hotelaria Ltda

Advogado: Hamilton Ymoto - SP157684

Recorrido: Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor

Advogado: Ronni Fratti - SP114189

EMENTA

Recurso especial. Direito Civil e Consumidor. Ação coletiva. 

Prestação de serviços de hotelaria. Período da diária (24 horas). Lei 

11.771/08 e Decreto 3.781/10. Pretensão de redução do valor da diária 

em face de alegada redução do período de estadia ante a necessidade 

de organização e limpeza das unidades habitacionais entre a saída de 

um hóspede e a entrada de outro.

1. Polêmica em torno da legalidade da cobrança de uma diária 

completa de 24 horas em hotéis que adotam a prática de check-in às 

15:00h e de check-out às 12:00h do dia de término da hospedagem.

2. Controvérsia em torno da correta interpretação do disposto no 

art. 25 da Lei 11.771/08 e no art. 23 do Decreto 7.381/10.

3. Ausência de razoabilidade na interpretação literal desses 

enunciados normativos para se fi xar o dever do fornecedor do serviço 

de hospedagem de reduzir o valor da diária proporcionalmente ao 

número de horas necessárias para a organização e limpeza das unidades 

habitacionais antes da entrada de novo cliente.
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4. Constitui fato incontroverso a veiculação pela empresa 

demandada de forma clara ao mercado consumidor de informação 

acerca do horário do check-in (15:00hs) e do check-out (12:00hs) para 

seus hóspedes, como, aliás, o fazem a generalidade dos prestadores de 

serviço de hotelaria.

5. Natural a previsão pelo estabelecimento hoteleiro, para 

permitir a organização de sua atividade e prestação de serviços com a 

qualidade esperada pelo mercado consumidor, de um período entre o 

check-out do anterior ocupante da unidade habitacional e o check-in do 

próximo hóspede, inexistindo ilegalidade ou abusividade a ser objeto 

de controle pelo Poder Judiciário.

6. A prática comercial do horário de check-in não constitui 

propriamente um termo inicial do contrato de hospedagem, mas uma 

prévia advertência de que o quarto poderá não estar disponível ao 

hóspede antes de determinado horário.

7. A fi xação de horários diversos de check-in (15:00hs) e check-out 

(12:00hs) atende a interesses legítimos do consumidor e do prestador 

dos serviços de hospedagem, espelhando antiga prática amplamente 

aceita dentro e fora do Brasil.

8. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

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

Brasília (DF), 12 de março de 2019 (data do julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 15.3.2019

RELATÓRIO

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

interposto por ITC Administração e Hotelaria Ltda., com fundamento na alínea 
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“a” do inciso III do art. 105 da CF, contra o acórdão do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, prolatado no curso de ação coletiva contra ela 

ajuizada pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor, cuja 

ementa está assim redigida:

Ação Civil Pública. Prestação de serviços de hotelaria. Imposição para que seja 

observada diária de 24 horas, e pedido de indenização relativo ao período de 

uso das habitações. R. sentença de improcedência. Apelo só da entidade autora. 

Ilegitimidade da demandante para pleitear indenização fundada em direitos 

não homogêneos e que seja necessária a comprovação da lesão eventualmente 

sofrida por c^da consumidor. Diária que deve corresponder a 24 horas, por 

disposição legal (Lei 11.997/08). Possível a fixação de horários diversos para 

a entrada e saída dos hóspedes, com redução proporcional da diária. Dá-se 

parcial provimento ao recurso da Associação autora, com sucumbência recíproca, 

acompanhando-se a Douta Promotoria.

Opostos dois embargos de declaração, foram rejeitados os da ré e em parte 

acolhidos os da autora, afastando-se a sucumbência recíproca e condenando a 

ré ao pagamento das custas e honorários de advogado, fi xados em R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, sustentou a afronta aos arts. 535, II, do CPC/73; 

23, § 4º, da Lei n. 11.771/2008; 25, “caput” e parágrafo único, do Decreto 

7.381/2010; 14, § 3º, inciso I, da Lei n. 8.078/90 e art. 421 do CCB. Além da 

negativa de prestação jurisdicional, disse indevido a cominação de oferecimento 

de desconto aos consumidores equivalente a 4,16% ou 1/24 por hora “deduzida” 

da diária entre o horário do “check-in” e do “check-out”. Asseverou que os 

hóspedes tem a sua disposição a unidade habitacional por um período de 24 

horas, mas não havendo quartos disponíveis prontos a serem ocupados no exato 

momento do check-in, deverão aguardar a conclusão dos serviços de limpeza da 

unidade habitacional.

Retardada a saída de outro hóspede do estabelecimento, há de se recorrer 

ao conceito de “diária” fi xado no Regulamento Geral dos Meios de hospedagem 

(DN n. 429/2002), segundo o qual “o estabelecimento fi xará o horário de 

vencimento da diária à sua conveniência ou de acordo com os costumes locais 

ou ainda conforme acordo direto com os clientes.” e, em virtude dos usos e 

costumes da atividade hoteleira mundial, o período de 24 horas da primeira 

diária compreende o acesso a todos os serviços do hotel (restaurante, academia 

de ginástica e spa, área de lazer em geral, centro de negócios, rede de internet 

sem fi o, estrutura de toaletes e armários individuais), estando o acesso à unidade 

habitacional condicionado à disponibilidade de uma unidade efetivamente 

habitável.
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Finalizou dizendo inexistir prejuízo aos consumidores fi nais, terem os 

hóspedes ciência desde a confi rmação da reserva da política de check-in e check-

out, estando mesmo dentro da mais legítima boa-fé e função social do contrato 

a necessidade de algum tempo para a prévia arrumação dos quartos no sentido 

de atender os interesses dos seus consumidores. Pediu o provimento do recurso.

Houve contrarrazões.

O recurso não foi admitido na origem, pelo que foi interposto agravo em 

recurso especial.

Dada vista ao Ministério Público, sobreveio parecer no sentido do não 

provimento do recurso.

Dei provimento ao agravo, determinando a sua conversão.

É o relatório.

VOTO

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

A discussão vertida no presente recurso é nova nesta Corte Superior, situando-

se em torno do período a ser considerado na cobrança pela utilização dos 

serviços de hospedagem oferecidos pela recorrente, sendo a polêmica travada em 

sede de ação coletiva ajuizada pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania 

e do Consumidor - ANADEC.

Sustentou-se na petição inicial, em suma, a ilegalidade da cobrança de 

uma diária nos hotéis administrados pela ré, diária esta que, segundo a Lei 

11.771/08, deve corresponder ao período de 24 horas de hospedagem, e, apesar 

disso, reduzido em três horas, tendo em vista a imposição do horário do check-in 

às 15:00hs e do check-out às 12:00hs do dia seguinte.

Estes foram os pedidos formulados na petição inicial:

1 - Tornar defi nitiva a ordem liminar, declarando, por sentença, a abusividade e a 

nulidade da atual forma de cobrança de diária pela ré, condenando-a a suspender, 

toda e qualquer forma de cobrança de diária, que esteja em - desacordo com o 

parágrafo quarto, do artigo 23, da Lei Federal 11.771/2008; promovendo as devidas 

anotações publicitárias e de propaganda informativa no web site da empresa, sob 

pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por consumidor, em caso de 

desobediência.

2 - Condenar a ré, a devolver aos consumidores, o correspondente fi nanceiro às 

três horas (3:00h) que foram suprimidas da diária de vinte quatro horas (24:00h), 
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ou seja, devolver a todos os consumidores que lá se hospedaram, no prazo 

prescricional de cinco anos (artigo 27 da Lei 8.078/90) a contar da citação, o 

percentual de 12,5% do valor de uma diária atualizada, relativamente ao tipo de 

acomodação escolhida, à época, pelo consumidor.

3 - Condenar a ré a informar, por meio de carta com aviso de recebimento e/ou 

publicação em jornais de rande circulação, a critério deste MM. Juízo, a todos os 

consumidores que ela hospedou e que têm créditos fi nanceiros a receberem, que 

deverão se habilitar nos autos da presente Ação Coletiva, a fi m de efetivamente 

receberem os valores cabíveis, tudo com base nos cadastros que a empresa 

mantém.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, ressaltando que (fl s. 

156/157 e-STJ):

(...) a diferença de horas estabelecida para a entrada e saída dos hóspedes 

de seu hotel é necessária para a realização de serviços essenciais à estadia dos 

consumidores nos quartos reservados.

É de conhecimento notório que, após a saída de hóspedes de um dormitório 

locado é necessário certo tempo para a realização de vistoria das condições do 

quarto, troca de utensílios de cama e banho e realização de limpeza e esterilização. 

Esses serviços são, claramente, colocados à disposição do consumidor para seu 

próprio benefício e são essenciais para que a rede hoteleira, por sua vez, possa 

cumprir com os direitos inerentes aos hospedeiros de proteção à saúde e à 

segurança de seus consumidores.

(...)

Ademais, ainda que, durante as primeiras horas de sua primeira diária, o 

hóspede não tenha acesso ao dormitório, enquanto é feita a limpeza do ambiente, 

ele pode utilizar toda a estrutura do hotel, ou seja, piscinas, restaurantes e bares, 

telefone e internet, armazenamento de bagagem e outros.

Desse modo, o hóspede, desde sua chegada ao hotel, já pode usufruir os 

serviços prestados pelo hotel - às vezes antes mesmo do meio-dia apenas fi cando, 

em alguns casos, impedido de ingressar imediatamente em seu quarto, se ainda 

estiver sendo realizado nele serviço de limpeza e desde que não haja outro 

disponível.

Assim, o que prevalece é que o consumidor seja devidamente informado do 

que se entende por diária no local em que se hospeda e que conheça exatamente 

o período contratado pelo qual poderá gozar a estrutura do hotel e fruir com 

exclusividade seu dormitório.

O acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar 

parcial provimento à apelação, reconheceu a parcial procedência dos pedidos, 

sendo estes os seus fundamentos no que mais interessa:
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(...) apenas a pretensão de coibir a cobrança de diárias em desacordo com o art. 

23 da Lei 11.771/08 será apreciada.

Dispõe o parágrafo 40: “Entende-se por diária o preço de hospedagem à 

utilização da unidade habitacional e dos serviços incluídos, no período de 

24 (vinte e quatro) horas, compreendido nos horários fi xados para entrada 

e saída de hóspedes”.

A Autora noticiou o descumprimento desta regra porque o hotel requerido 

fi xa horas diferente para entrada, às 15:00 horas, e para saída, às 12:00 horas, 

reduzindo, portanto, a utilização da habitação e dos serviços incluídos em três 

horas, o que fi cou incontroverso.

Não colhe a assertiva do réu de que, no período de privação da habitação, fi ca 

facultado ao hóspede o uso de outras dependências do hotel, eis que, o quarto 

destinado à hospedagem seria obrigação principal contratada e, como dispõe a 

Lei, a diária deveria corresponder ao uso da habitação pelo período de 24 horas.

Tampouco atende ao direito a possibilidade dos hóspedes serem acomodados 

em suas habitações antes da hora prevista para entrada, ou que o hotel 

permita que lá permaneçam depois do horário fi xado para saída, porque tais 

possibilidades estariam subordinadas à existência de quartos disponíveis, ou seja, 

à conveniência do fornecedor, o que não se poderia admitir.

(...)

Embora a autora não tenha formulado pedido no sentido de impedir a fi xação 

de horários diversos para entrada e saída do hotel, mas sim, de coibir a cobrança 

das diárias em desacordo com a já mencionada Lei; ao pleitear indenização, 

ela aponta para uma forma de conciliar a necessidade de um período para 

manutenção dos quartos desocupados (viabilizando a limpeza e arrumação), 

e o direito dos consumidores à diária de 24 horas, consistente na redução 

proporcional do valor da diária no equivalente às horas em que se viram privados 

do uso da habitação.

Tal visa evitar o abuso decorrente da ampliação deste horário por conveniência 

só do fornecedor réu que, impondo este intervalo, transfere ao consumidor os 

custos com a contratação de funcionários, benefi ciando-se com a redução dos 

seus quadros.

Assim, a cada período o hóspede teria desconto de 4,16% do valor da diária, 

contada por hora de intervalo entre o horário de entrada e saída, descontando-se 

as horas eventualmente concedidas para entrada antecipada, ou saída posterior 

ao horário fi xado pelo hotel.

Tenho que o recurso especial merece provimento.
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Necessário fi rmar uma interpretação razoável para o disposto no art. 23 

da Lei 11.771/08 (Lei Nacional de Turismo), regulamentado pelo art. 25 do 

Decreto 7.380/10, tendo em conta, notadamente, a boa-fé do fornecedor, a 

razoabilidade no estabelecimento de um período de tolerância para a entrada do 

novo hóspede no apartamento por ele reservado e os usos e costumes do serviço 

prestado ao mercado consumidor.

Os artigos aludidos tem a seguinte redação:

Art. 23. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 

estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados 

a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de 

freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços 

necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante 

adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. (...)

§ 4º Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização 

da unidade habitacional e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e quatro) 

horas, compreendido nos horários fi xados para entrada e saída de hóspedes.

Art. 25. Entende-se por diária o preço da hospedagem correspondente à 

utilização da unidade habitacional e dos serviços incluídos, observados os 

horários fi xados pela entrada e saída do hóspede, obedecendo o período de vinte 

e quatro horas disposto no § 4º do art. 23 da Lei n. 11.771, de 2008.

Parágrafo único. O estabelecimento fi xará o horário de vencimento da diária de 

acordo com a sazonalidade, com os costumes do local ou mediante acordo direto 

com o hóspede.

Não há dúvidas de que a interpretação literal do enunciado normativo 

do § 4º do art. 23 da Lei 11.771/08, ou mesmo do art. 25 do seu decreto 

regulamentador, conduziria à conclusão de que a diária de um hotel ou qualquer 

outro estabelecimento congênere de hospedagem em unidades mobiliadas 

consubstancia período de 24 horas entre a entrada e saída do hóspede.

O reconhecimento pelo acórdão recorrido, no entanto, do dever de ser 

reduzido o valor a ser cobrado dos hóspedes proporcionalmente ao período 

utilizado pelo fornecedor para a preparação da unidade a ser habitada - lapso 

este compreendido na diferença entre os horários de check-in e o check-out das 

unidades - não atende à indiscutível boa-fé de parte do fornecedor ao estabelecer 

o referido período de organização da unidade e não corresponde às práticas que 

regularmente se verifi cam no mercado hoteleiro dentro e fora do Brasil.
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O Poder Judiciário está aqui a ser chamado a se imiscuir em relação 

travada entre consumidores e fornecedores bem específi cos, negócio este que, 

do mesmo modo, possui práticas reiteradas e comumente aceitas, que atendem à 

razoabilidade e respeitam ao interesses legítimos do fornecedor e do consumidor.

Deve-se registrar a existência de hotéis que não adotam a prática de check-

in e check-out em horários diversos e outros que a encampam.

No entanto, esta falta de homogeneidade não altera a premissa de que há 

um inegável consenso no sentido da absoluta necessidade e razoabilidade de se 

conferir ao estabelecimento um período para que o hotel prepare as unidades 

para o recebimento de novo hóspede, o que não poderá gerar decréscimo do 

valor da diária cobrada do consumidor.

Inexiste, aqui, qualquer prática abusiva por parte do demandado. Pelo 

contrário, é incontroverso que o fornecedor demandado, administrador do 

Sheraton São Paulo WTC Hotel, veicula clara e ostensivamente ao seu seleto 

mercado consumidor a informação acerca do horário do check-in (15:00hs) 

e do check-out (12:00hs), como, aliás, o fazem a generalidade de prestadores 

desta espécie de serviço, bastando que se faça rápida pesquisa em qualquer 

sítio eletrônico de busca de vagas em hotéis, seja dos próprios prestadores, seja 

de terceiras empresas que oferecem plataformas de busca em relação a vários 

fornecedores do ramo hoteleiro.

A informação ainda se encontra ostensiva na recepção dos próprios 

estabelecimentos.

Por outro lado, bem salienta o recorrente, fazendo ecoar o que efetivamente 

ocorre no dia a dia de contratos como o presente, apenas se não houver quartos 

disponíveis aos seus clientes na hora em que chegam ao hotel é que terão de 

aguardar a conclusão dos serviços de organização e higienização da unidade 

habitacional, que, diga-se, tem como termo máximo o horário previamente 

estabelecido para o check-in (15:00hs).

Na verdade - a prática permite facilmente concluir -, o horário de check-

in é menos um termo inicial do contrato de hospedagem e mais uma prévia 

advertência de que o quarto poderá não estar à disposição do hóspede antes de 

determinado horário, na espécie, antes das 15:00hs.

Não se olvide, ademais, que desde a chegada do cliente ao estabelecimento 

são a ele oferecidos os serviços do hotel, podendo, assim, deles utilizar, consoante 

reconhece o juízo sentenciante, pelo período de 24 hs (fl . 158 e-STJ):
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Ademais, ainda que, durante as primeiras horas de sua primeira diária, o 

hóspede não tenha acesso ao dormitório, enquanto é feita a limpeza do ambiente, 

ele pode utilizar toda a estrutura do hotel, ou seja, piscinas, restaurantes e bares, 

telefone e internet, armazenamento de bagagem e outros.

Desse modo, o hóspede, desde sua chegada ao hotel, já pode usufruir os 

serviços prestados pelo hotel - às vezes antes mesmo do meio-dia -, apenas 

fi cando, em alguns casos, impedido de ingressar imediatamente em seu quarto, 

se ainda estiver sendo realizado nele serviço de limpeza e desde que não haja 

outro disponível.

E o contrato de hospedagem, nos lembra a doutrina, é um todo 

compreensivo de uma série de serviços concatenados, alguns inclusos na diária, 

outros ofertados “on demand”, não se limitando, pois, à ocupação pelo hóspede 

de determinado espaço físico (quarto).

Pertinente a lição trazida por Bruno Miragem, verbis (in Curso de Direito 

do Consumidor, Ed. RT, 2ª ed. em e-book, 2013, item 2.5.10):

Bem observa Pontes de Miranda o caráter unitário do contrato de hospedagem 

a encerrar múltiplas prestações devidas pelo hospedeiro, fornecedor de serviços. 

Obriga-se a ceder lugar para repouso e estadia em condições de conforto e 

asseio compatíveis. Mais refeições ajustadas. Não há principal e acessório nestas 

prestações, daí bem defi nir - e em tudo hoje aplicável - que o tratamento unitário 

do contrato é essencial. Compreende o interesse legítimo e tutelado do hóspede 

a estadia, o conforto e asseio do local, a possibilidade de uso de local para 

higiene pessoal (banheiro normalmente - mas não necessariamente - junto ao 

quarto), mais refeições ajustadas de boa qualidade, e outros serviços que se 

ofertam comumente (p. ex. em hotéis anunciados como “executivos” ou ” de 

negócios”, supõe-se acesso a serviços de comunicação, tais como computadores 

e Internet). O acesso a serviços de telefonia é expectativa comum, que nada tem 

de extraordinário e por isso integra, como regra, a prestação (a disponibilidade 

do serviço independe de ajuste é esperada; o uso específi co se remunera em 

apartado à diária). Outros serviços se podem acrescer como lavanderia, ou 

serviços estéticos ou de relaxamento, conforme o perfi l do estabelecimento. Estes, 

comumente, serviços acessórios, cuja oferta respeita aos deveres de informação 

inerentes aos contratos de consumo (artigos 30 e ss. do CDC).

Inexiste abuso a ser reparado ou ilegalidade a confortar a revisão dos 

contratos celebrados pelo réu.

A previsão de um lapso de algumas horas, na espécie 3 horas, mas na 

grande maioria dos casos, de 2 horas, entre a saída de um hóspede e a entrada de 
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outro atende ao interesse de ambos e tem respaldo nos costumes legitimamente 

aceitos para a espécie de contrato.

Relevante a lembrança do quanto estabelecido no Enunciado 409 do 

Conselho da Justiça Federal, aprovado na V Jornada de Direito Civil: “Os 

negócios jurídicos devem ser interpretados não só conforme a boa-fé e os usos do 

lugar de sua celebração, mas também de acordo com as práticas habitualmente 

adotadas entre as partes”.

Analisando a boa-fé nos negócios jurídicos celebrados em âmbito 

empresarial, Judith Martins Costa ressalta estar a boa-fé marcada “pelo que, 

no ambiente do mercado em que atua a empresa, é considerado o habitual, leal, 

correto, regular – numa palavra, daquilo que seria o esperável, de forma a não 

causar surpresas desleais.” (In Estudo de Direito Privado e Processual Civil, Ed. 

RT, 1ª Ed. Em e-book, 2014, artigo “Critérios para aplicação do princípio da boa-fé 

objetiva (com ênfase nas relações empresariais)”, Parte III, Item 4)

Bem analisado o contexto em que celebrado o contrato de hospedagem, 

atento à prática alegadamente ilegal na espécie e observado costume generalizado 

e razoável dentro do segmento, não se identifi ca razão para a substituição da 

vontade das partes pela vontade estatal, mesmo diante da existência de um 

contrato de adesão dentro de uma relação de consumo.

É que a assimetria existente entre os contratantes não é, por si só, razão 

para a revisão dos contratos em sendo as suas cláusulas claras, razoáveis e refl exo 

da prática usual do segmento.

Decorre da boa-fé objetiva o dever de colaboração entre os contratantes, 

não se podendo exigir do prestador do serviço de hospedagem que tenha à 

disposição dos hóspedes, sempre, unidades desocupadas e prontas para nova 

habitação quando o horário de saída de um cliente, como sugere o demandante, 

sugestão esta acolhida pelo acórdão recorrido, é o mesmo de entrada de outro.

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso especial, julgando improcedentes 

os pedidos formulados na petição inicial.

Ante o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, deixo de condenar a associação 

autora ao pagamento das custas e honorários de advogado, já que ausente má-fé 

de sua parte.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.746.337-RS (2018/0137312-9)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Comercial Sperb de Joias Ltda

Advogados: Ângelo Santos Coelho - RS023059

Gustavo Chagas Guerra Mello - RS057341

Luciano Rogério Mazzardo - RS075200

Recorrido: Condominio Edifi cio Rua da Praia Shopping

Recorrido: Isdracenter Administracao e Participacoes Ltda

Advogados: Antonio Lucio Silva da Rocha - RS076272

Catia Silene Medeiros da Silva André - RS087146

EMENTA

Civil. Processual Civil. Ação de exigir contas. Negativa de 

prestação jurisdicional e omissão. Inocorrência. Pronunciamento 

jurisdicional que julga a primeira fase da ação de exigir contas. 

Natureza jurídica no CPC/15. Dúvida acerca da natureza de sentença, 

impugnável por apelação, ou da natureza de decisão interlocutória, 

impugnável por agravo de instrumento. Modifi cação substancial, 

pelo CPC/15, dos conceitos de sentença, defi nida a partir de critério 

fi nalístico e substancial, e de decisão interlocutória, defi nida a partir de 

critério residual. Ato judicial que encerra a primeira fase. Necessidade 

de observância do conteúdo. Procedência do pedido que resulta em 

decisão parcial de mérito recorrível por agravo. Improcedência do 

pedido ou extinção sem resolução do mérito que resultam em sentença 

recorrível por apelação. Controvérsia doutrinária e jurisprudencial. 

Dúvida objetiva. Inexistência de erro grosseiro. Aplicação do princípio 

da fungibilidade recursal. Pretensão genérica de exigir contas. 

Inocorrência. Descrição sufi ciente na petição inicial e delimitação 

judicial na decisão judicial que julgou procedente o pedido. Art. 54, 

§ 2º, da Lei n. 8.245/91. Faculdade do locatário. Impedimento a 

propositura da ação de exigir contas. Inocorrência.

1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto 

em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.
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2- O propósito recursal consiste em defi nir: (i) se houve omissão 

relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou 

apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir 

contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.

3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve 

os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana 

a eventual insufi ciência de fundamentação havida no acórdão que deu 

provimento ao recurso de apelação.

4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional 

que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a 

sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo 

que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda 

controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica 

do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada 

de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão 

interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de 

sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença 

pela cumulação dos critérios fi nalístico (“põe fi m à fase cognitiva do 

procedimento comum”) e substancial (“fundamento nos arts. 485 e 487”) e 

caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual (“todo 

pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença”).

6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir 

contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, 

condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que 

encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 

203, § 1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum 

e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específi ca, 

o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas 

possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: 

se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o 

ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão 

parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada 

improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o 

processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, 

impugnável por apelação.

7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de 

instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência 
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doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2º 

grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fi m 

de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.

8- Delineada sufi cientemente, nas causas de pedir existentes 

na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser 

prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fi ns de 

prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em 

pretensão genérica que inviabilize a prestação.

9- O art. 54, § 2º, da Lei n. 8.245/91, estabelece uma faculdade 

ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 

dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação 

de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva 

resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial 

do objeto.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com 

inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer do recurso 

especial e dar-lhe parcial provimento, com inversão da sucumbência e majoração 

dos honorários advocatícios, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os 

Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 09 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 12.4.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por Comercial Sperb de Jóias Ltda., com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo 
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constitucional, em face de acórdão do TJ/RS que, por unanimidade, deu 

provimento ao recurso de apelação interposto pelas recorridas Isdracenter 

Administradora e Participações Ltda. e Condomínio Edifício Rua da Praia Shopping.

Recurso especial interposto em: 09/02/2018.

Atribuído ao gabinete em: 13/06/2018.

Ação: de exigir contas, ajuizada pela recorrente em face das recorridas, ao 

fundamento de que, diante da ausência de prestação das contas, fatalmente 

realizou pagamentos em valores maiores do que aqueles realmente devidos, 

havendo provável saldo credor em seu favor.

Sentença: julgou procedente a 1ª fase da ação de exigir contas, condenando 

os recorridos a prestá-las, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhes ser lícito 

impugnar as que forem apresentadas pela recorrente (fl s. 443/450, e-STJ).

Acórdão: por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação 

interposto pelas recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

Apelação cível. Locação. Ação de prestação de contas. Primeira fase. Shopping 

center. Despesas cobradas do locatário. Art. 54, § 2º, da Lei 8.245/91. Ausência de 

dúvida concreta acerca dos lançamentos. Pedido genérico.

Não desconhecendo a possibilidade de o lojista exigir a comprovação das 

despesas cobradas pelo shopping center, com fundamento no art. 54, § 2º, da 

Lei 8.245/91, a cada 60 dias, não observado esse prazo, mostra-se genérico o 

pedido de prestação de contas em período delimitado pela prescrição decenal, 

sem indicação de dúvida fundada quanto à correção dos valores lançados. 

Improcedência do pedido. Sentença reformada.

Apelação provida.

Embargos de declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados por 

unanimidade (fl s. 491/496, e-STJ).

Recurso especial: alega-se violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, ao 

fundamento de que haveria omissões relevantes no acórdão recorrido, não 

sanadas a despeito da oposição dos aclaratórios; alega-se violação ao art. 550, 

§ 5º, do CPC/15, ao fundamento de que o recurso cabível contra a decisão 

que julga a primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento e 

não a apelação, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal; alega-se 

violação ao art. 54, § 2º, da Lei n. 8.245/91, ao fundamento de que a norma 

confere ao inquilino mera faculdade de exigir as contas na forma estabelecida 

naquele dispositivo, o que não impede o ajuizamento da ação de prestação de 
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contas de forma genérica, especialmente porque a impossibilidade de se apontar 

precisamente a inconsistência decorre da absoluta ausência de prestação de 

contas.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal consiste 

em defi nir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe 

agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da 

ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.

1. Existência de omissão. Alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/15. 

Inocorrência.

De início, anote-se que os recorrentes alegam a ocorrência de violação ao 

art. 1.022, II, do CPC/15, ao fundamento de que o acórdão recorrido teria sido 

omisso quanto as seguintes questões relevantes: a inadequação do recurso cabível 

à espécie, a admissibilidade da pretensão genérica de exigir contas quando não 

há elementos que permitam identifi cá-la precisamente e a impossibilidade de 

adoção de fundamentação baseada em precedente sem a indicação dos aspectos 

que o assemelham à hipótese.

Ocorre, contudo, que o acórdão recorrido e, principalmente, o acórdão 

integrativo proferido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, 

efetivamente se pronunciaram, ainda que sucintamente, sobre as questões 

suscitadas, sanando qualquer vício porventura existente no acórdão originário. A 

esse respeito, confi ra-se:

Nesse contexto, nos termos da lei de regência, é direito do locatário exigir a 

comprovação das despesas cobradas, a cada 60 dias. Todavia, tal procedimento 

jamais foi adotado pela parte autora, vindo depois de longo período exigir 

a prestação de contas na esfera judicial, sem especificar o período em que 

constatada dúvida fundada na incorreção da cobrança, delimitando a pretensão 

em dez anos, meramente em razão da prescrição decenal prevista no art. 205 do 

Código Civil.

Assim, ausente delimitação específi ca quanto aos meses em sobre os quais 

recai dúvida quanto à correção das despesas, ou mesmo justificativa para a 

propositura da ação, sem que fosse exigida a comprovação das despesas, na 
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forma do art. 54, § 2º, da Lei 8.245/91, não procede o pedido de prestação de 

contas, em razão da generalidade da pretensão. (fl s. 473/474, e-STJ).

(...)

Quanto à alegada inadmissibilidade do apelo, a questão, além de não arguida em 

contrarrazões, restaria superada pela aplicação do princípio da fungibilidade, uma 

vez que a jurisprudência aponta, em princípio, pelo cabimento da apelação contra 

a sentença que julga a prestação de contas em primeira fase, havendo divergência 

doutrinária, o que afasta a caracterização do erro grosseiro. (fl . 494, e-STJ).

Por fi m, depreende-se que o precedente citado no acórdão recorrido não 

foi adotado como única razão de decidir na hipótese, mas, ao revés, somente 

compôs a fundamentação autonomamente desenvolvida pelo órgão julgador, de 

feição nitidamente mais ampla e completa, tratando-se o referido julgado, pois, 

de mero reforço argumentativo absolutamente incapaz de atrair a incidência da 

regra de fundamentação do art. 489, § 1º, V, do CPC/15.

Em síntese, não há omissões relevantes e não há violação ao art. 1.022, II, 

do CPC/15.

       2. Do recurso cabível contra a decisão que julga a primeira fase a ação de 

prestação de contas. Alegada violação ao art. 550, § 5º, do CPC/15.

2.1. Panorama doutrinário sobre a controvérsia.

Inicialmente, anote-se que a precisão do art. 915, § 2º, do CPC/73, não 

inspirava quaisquer dúvidas acerca do recurso interponível da sentença que 

julgava procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, a fi m de 

condenar o réu a prestá-las: da sentença, cabia apelação.

Todavia, o legislador modifi cou não apenas o nome da ação – de prestação 

de contas para exigir contas – mas, principalmente, o conteúdo do dispositivo 

correspondente ao antigo art. 915, § 2º, do CPC/73, afi rmando o novo art. 550, 

§ 5º, do CPC/15, que, na primeira fase da ação de exigir contas, “a   decisão que 

julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”, 

instaurando-se, a partir disso, controvérsia doutrinária acerca do recurso cabível 

contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas.

Nesse contexto, há quem sustente que, após a entrada em vigor do CPC/15, 

não houve nenhuma mudança substancial e que a apelação continua sendo o recurso 

cabível contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas.
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Essa é a lição, por exemplo, de Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins 

Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de 

Mello:

2.7. A ação de exigir contas caracteriza-se por ter duas fases bem demarcadas, 

ambas desembocando em sentença apelável no duplo efeito: na primeira fase, 

debate-se acerca do direito do autor de exigir contas em face do réu; na segunda 

fase, caso procedente a pretensão às contas, deverá o réu apresentá-las e, 

apresentando-as, serão debatidas as contas propriamente ditas (o chamado 

“julgamento das contas”).

(...)

2.11. Da sentença condenatória à prestação de contas caberá recurso de 

apelação a ser recebido no duplo efeito. Verificado o trânsito em julgado da 

sentença condenatória à prestação de contas, caberá a defl agração da fase de 

cumprimento de sentença, quando então o réu será intimado a prestar contas 

em 15 dias. (ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo 

Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo 

Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. p. 550/551).

Exatamente no mesmo sentido, lecionam Olavo de Oliveira Neto, Elias 

Marques de Medeiros Neto e Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira:

Quando o réu apresenta contestação negando o direito de prestar contas 

ou alegando já tê-las prestado, bem como no caso de revelia, não havendo 

necessidade de produção de provas, deverá o magistrado julgar de imediato a 

lide, sem se descuidar do fato de que o objeto da primeira fase da ação se limita 

à defi nição sobre a existência ou não do dever de prestar as contas. Por isso será 

proferida uma sentença de natureza mista, declarando o direito de exigir a prestação 

de contas e condenando o réu à obrigação de prestá-la (obrigação de fazer) no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 550, § 5º, do CPC).

(...)

A sentença proferida na primeira fase, que deve fixar condenação no 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono 

do vencedor, pode ser impugnada mediante recurso de apelação, sendo viável o 

prosseguimento do feito se ao recurso não for concedido efeito suspensivo. (OLIVEIRA 

NETO, Olavo de; MEDEIROS NETO, Elias Marques de; OLIVEIRA, Patrícia Elias 

Cozzolino de. Curso de Direito processual civil: vol. 2, tutela de conhecimento. 1ª 

ed. São Paulo: Verbatim, 2016. p. 491/492).

Em sentido diametralmente oposto, há uma parcela considerável da doutrina 

que sustenta que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas resolve 

parcialmente o mérito e, como tal, é agravável com base no art. 1.015, II, do CPC.
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É a tese, por exemplo, de Cássio Scarpinella Bueno:

(...)

A decisão que acolher o pedido do autor determinará ao réu que preste as 

contas no prazo de quinze dias, sob pena de não ser lícito a ele impugnar as 

contas a serem aprestadas pelo autor (art. 550, § 5º).

(...)

A decisão a que se refere o precitado § 5º do art. 550 é recorrível? A melhor resposta 

é a positiva, entendendo-a como uma decisão interlocutória de mérito e, portanto, 

agravável de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015. (BUENO, Cássio 

Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do 

novo CPC – Lei n. 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 437).

Seguem o mesmo entendimento Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero:

17. Decisão da Primeira Fase. Tem natureza de decisão interlocutória, porque 

não põe fim ao processo ou a uma de suas fases (art. 203, § 2º, CPC). Por isso, 

comporta recurso por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, II, CPC). Tem por 

objeto declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas. (MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo 

civil comentado. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 702).

Essa controvérsia, aliás, não se limita somente à doutrina, mas, ao revés, 

vem sendo objeto de reiterado exame e de profundo dissenso no âmbito de 

diversos Tribunais Estaduais e Tribunais Regionais Federais, tratando-se, 

pois, de questão que se reveste de grande relevância e que exige o rápido 

posicionamento desta Corte.

2.2. Defi nição da natureza jurídica do pronunciamento jurisdicional que julga 

a primeira fase da ação de exigir contas e o seu regime recursal.

Inicialmente, anote-se que somente a alteração semântica promovida pelo 

legislador – o art. 915, § 2º, do CPC/73 afi rmava ser sentença e o art. 550, § 5º, 

do CPC/15 afi rma ser decisão –, embora relevante para compreender a questão 

controvertida, não é sufi ciente, por si só, para que se conclua ter havido a alteração 

da natureza do ato judicial que julga a primeira fase da ação de exigir contas e, 

consequentemente, o recurso cabível à espécie, sendo igualmente relevante 

examinar também os atuais conceitos de sentença e de decisão interlocutória.
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Nesse sentido, é preciso destacar que a sentença, na versão originária do 

CPC/73, qualifi cava-se por um critério fi nalístico (“sentença é o ato pelo qual o 

juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”), ao passo que, 

após a reforma do CPC/73 pela Lei n. 11.232/2005, esse pronunciamento passou 

a ser conceituado a partir de um critério substancial (“sentença é o ato do juiz que 

implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”).

De igual modo, é preciso destacar que o CPC/73 dizia que a “decisão 

interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão 

incidente”, tratando-se de pronunciamento que se identifi ca por um critério 

temporal (“no curso do processo”) e, também, por um critério substancial (“resolve 

questão incidente”).

No CPC/15, a questão passou a ser disciplinada pelo art. 203, caput, § 1º e 

§ 2º, que assim preceitua:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos.

§ 1º  Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença 

é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, 

põe fi m à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória 

que não se enquadre no § 1º.

Percebe-se, pois, que o CPC/15 introduziu ao ordenamento jurídico um 

novo conceito de sentença, caracterizado pela cumulação dos critérios fi nalístico 

(“põe fi m à fase cognitiva do procedimento comum”) e substancial (“fundamento 

nos arts. 485 e 487”) que vigoraram na vigência do CPC/73.

De igual modo, é correto afi rmar que há, igualmente, um novo conceito de 

decisão interlocutória no CPC/15, identifi cável a partir de um critério residual 

(“todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença”).

Estabelecidas essas premissas, é necessário considerar, ainda, que: (i) a ação 

de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, 

condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a 

primeira fase; (ii) o conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC/15, 

aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, 

apenas na ausência de regra específi ca.

Diante desse cenário, pode-se afi rmar que o pronunciamento jurisdicional 

em que se reconhece ou não a existência do direito de exigir as contas – 
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encerramento da primeira fase – possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes 

naturezas jurídicas.

Com efeito, se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o 

pronunciamento jurisdicional possuirá natureza jurídica de decisão interlocutória 

e conteúdo de decisão parcial de mérito.

Não se terá sentença porque esse ato judicial, a despeito de possuir conteúdo 

do art. 487 do CPC/15 (critério substancial), não colocará fi m à fase cognitiva do 

procedimento (critério fi nalístico), mas, ao revés, apenas autorizará a abertura da 

segunda fase da ação de exigir contas, sendo relevante ressaltar que inexiste regra 

específi ca tipifi cando essa hipótese como sentença no procedimento especial 

e que, como leciona Heitor Vitor Mendonça Sica, está na teoria geral dos 

procedimentos especiais o princípio de que se as normas gerais do procedimento 

comum se aplicam, subsidiariamente, a todo e qualquer procedimento especial. (SICA, 

Heitor Vitor Mendonça. Refl exões em torno da teoria geral dos procedimentos 

especiais in Revista de Processo: RePro, vol. 37, n. 208, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, jun. 2012, p. 74).

Diferentemente ocorrerá se julgada improcedente a primeira fase da ação 

de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, hipóteses em 

que o pronunciamento jurisdicional possuirá natureza jurídica de sentença.

Nesse contexto, anote-se que, na forma do art. 203, § 1º, do CPC/15, os 

atos judiciais acima mencionados colocarão fi m à fase cognitiva do procedimento 

(critério fi nalístico) e, ademais, possuirão conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC/15 

(critérios substanciais), enquadrando-se fi elmente no conceito legal de sentença 

estabelecido para o procedimento comum, mas aplicável subsidiariamente ao 

procedimento especial da ação de exigir contas diante da ausência de disposição 

legal específi ca.

Do reconhecimento de que o pronunciamento jurisdicional que encerra a 

primeira fase possui, a depender do conteúdo, diferentes naturezas jurídicas, decorre 

a conclusão inarredável de que o recurso interponível se defi nirá secundum 

eventum litis, pois, se julgada procedente a primeira fase, caberá agravo de 

instrumento (art. 1.015, II, do CPC/15), mas, se julgada improcedente ou extinto o 

processo sem resolução de mérito na primeira fase, caberá apelação (art. 1.009, caput, 

do CPC/15).

Essa solução, que melhor compatibiliza a resolução da questão 

controvertida, é também defendida por parcela signifi cativa da doutrina:
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Na ação de prestação de contas, no regime do CPC de 1973, as duas fases do 

procedimento terminavam por sentença, ambas impugnáveis por apelação, e 

ambas as apelações dotadas de efeito suspensivo. Isso tornava o procedimento 

longo, como se houvesse dois processos se desenvolvendo sucessivamente, 

comprometendo-se, muitas vezes, a efetividade da prestação jurisdicional e 

ofendendo-se o princípio da razoável duração do processo.

Com o CPC de 2015, solucionaram-se esses problemas. Agora, admitindo-se 

expressamente que pode haver decisões interlocutórias de mérito, se estabelece 

que que a primeira fase da ação de exigir contas, em que se reconhece haver 

obrigação de prestá-las, se resolve por decisão (art. 550, § 5º). Essa decisão não 

põe fi m ao processo, encerrando-se a cognição tão somente quanto à questão 

preliminar de se saber se há ou não a obrigação de prestar contas, seguindo-se, a 

partir daí, para a segunda fase do procedimento, em que a atividade cognitiva do 

juiz será exercida com vistas a julgarem-se as contas que serão apresentadas nesta 

fase. Tem-se, portanto, que a decisão que reconhece o dever de o réu prestar contas 

não se considera sentença, sendo impugnável por meio de agravo de instrumento 

(art. 1.015, II).

Deve-se mencionar que, se a decisão proferida ao fi nal da primeira fase for 

de improcedência do pedido ou mesmo de extinção sem resolução do mérito (por 

exemplo, reconhecendo-se a ausência do interesse de agir), terá natureza de 

sentença, pois porá fim ao processo, sendo impugnável por meio de apelação. 

(VASCONCELOS, Rita de Cássia Correa de. CPC em foco temas essenciais e sua 

receptividade: dois anos de vigência do novo CPC (Coord.: Teresa Arruda Alvim). 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 399).

(...)

13. Recurso da decisão que encerra a 1ª fase da ação de exigir contas. 13.1. O 

pronunciamento do juiz que determina a prestação de contas, na forma do 

art. 550, § 5º, CPC/2015, é uma decisão interlocutória, uma vez que não põe fi m à 

fase cognitiva do processo de conhecimento, que avança à 2ª fase a fi m de serem 

prestadas e julgadas as contas (art. 203, § 1º, CPC/2015). Trata-se de decisão com 

evidente conteúdo meritório, pois reconhece a existência de uma obrigação (de 

prestar contas) à luz do direito material. Cabe agravo de instrumento contra ela, na 

forma do art. 1.015, II, CPC/2015. Agravo que não tem o condão, salvo se concedido 

efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC/2015), de obstar que o processo siga para a 2ª 

fase. Nota-se enorme diferença com o modelo até então vigente (CPC/1973), que 

considerava este pronunciamento sentença, atacável por apelação com efeito 

suspensivo automático (art. 520, CPC/1973). 13.2. Todavia, o pronunciamento do 

juiz que nega o direito do autor às contas é sentença. Além de ter conteúdo previsto 

no art. 487, I, do CPC/2015, põe fi m à fase cognitiva do processo (o feito não segue 

para a fase seguinte), amoldando-se ao conceito do art. 203, § 1º, do CPC/2015. 

Contra ele cabe apelação, na forma do art. 1.009 do CPC/2015. (GAJARDONI, 

Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., 
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Zulmar. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao 

CPC de 2015. São Paulo: Método, 2016. p. 907).

Em síntese, conclui-se que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de 

exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá 

natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento 

com base no art. 1.015, II, do CPC/2015; (ii) se, contudo, o julgamento da 

primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de 

extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá 

natureza de sentença e será impugnável por apelação.

2.3. Resolução da hipótese em exame e incidência do princípio da fungibilidade 

recursal.

Na hipótese em exame, constata-se que a decisão de fl s. 443/450 (e-STJ), 

proferida em 18/05/2017 – na vigência do CPC/15 –, julgou procedente o pedido 

de prestação de contas para condenar o recorrido a prestá-las em 15 dias, sob 

pena de não lhe ser lícito impugnar as que a recorrente apresentasse.

A despeito de se tratar de decisão parcial de mérito impugnável, pois, pelo 

recurso de agravo de instrumento, conforme a fundamentação acima expendida, 

fato é que o recorrido qualifi cou o referido pronunciamento jurisdicional como 

sentença e, em razão disso, interpôs recurso de apelação (fl s. 453/462, e-STJ).

A rigor, portanto, a hipótese seria de dar provimento ao recurso especial 

para não conhecer o recurso de apelação, porque ausente pressuposto intrínseco de 

admissibilidade – cabimento.

Contudo, não se pode olvidar que a existência de sólida divergência 

doutrinária e de reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito dos Tribunais 

Estaduais e dos Tribunais Regionais Federais acerca do recurso cabível em face 

da decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas é elemento que 

autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Isso porque a existência de fundamentada divergência – repise-se, há 

respeitados entendimentos que dizem que o ato judicial é sentença impugnável 

por apelação; que é decisão parcial de mérito impugnável por agravo de 

instrumento; ou que pode ser sentença ou decisão parcial de mérito, impugnável 

por apelação ou agravo de instrumento secundum eventum litis – de um lado, 

confi gura a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível na hipótese 

e, de outro lado, afasta desde logo a existência do erro crasso ou grosseiro que 

desautoriza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
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Nesse particular, tratando-se especifi camente da incidência da fungibilidade 

recursal na hipótese do ato judicial que julga a primeira fase da ação de exigir 

contas, Daniel Amorim Assumpção Neves, após apresentar toda a controvérsia 

doutrinária sobre esse tema, esclarece:

Não resta dúvida de que existe uma séria e fundada divergência doutrinária 

a respeito da natureza do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase 

procedimental cognitiva da ação de exigir contas ao condenar o réu à sua prestação. 

As lições doutrinárias citadas no decorrer do presente artigo são sufi cientes para 

se comprovar referida divergência.

Como era de se esperar, a divergência doutrinária a respeito da natureza 

da decisão prevista no art. 550, § 5º, do Novo CPC, infl uenciou os tribunais de 

segundo grau que, ao enfrentarem o tema, também divergem quanto à natureza de 

sentença ou de decisão interlocutória de mérito de referido pronunciamento judicial. 

A indicação de julgados em ambos os sentidos no presente texto é sufi ciente para 

demonstrar a divergência jurisprudencial.

O objetivo principal do presente artigo é demonstrar que a dúvida fundada 

instaurada na doutrina e nos tribunais de segundo grau na interpretação do art. 550, 

§ 5º, do Novo CPC, é motivo sufi ciente para a aplicação do princípio da fungibilidade, 

ainda mais quando há precedentes afastando a aplicação de tal princípio com a 

incorreta justifi cativa de tratar-se de erro grosseiro ora a interposição da apelação, 

ora a interposição de agravo de instrumento. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Natureza da decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas in Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil n. 80, – Set-Out/2017. p. 41/44).

Por tais razões, reconhecendo que, na hipótese, existe dúvida objetiva 

acerca do cabimento recursal e que a interposição do recurso de apelação no 

lugar do agravo de instrumento não se confi gura erro crasso que justifi que o não 

conhecimento do recurso, é de se superar a preliminar de não conhecimento da 

apelação.

3. A inadmissibilidade de pretensão genérica de exigir contas. Alegada 

violação ao art. 54, § 2º, da Lei n. 8.245/91.

Superada a questão preliminar, é preciso examinar ainda se, na hipótese, 

a pretensão de exigir contas deduzida pelo recorrente é mesmo genérica, o que 

inviabilizaria, sob a ótica do acórdão recorrido, o ingresso à segunda fase da 

referida ação.

Inicialmente, sublinhe-se que a jurisprudência desta Corte se consolidou 

no sentido de que é vedada a pretensão genérica de prestar contas, estabelecendo 
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a tese de que “a petição inicial deve, no mínimo, apontar o vínculo jurídico 

existente com o réu e especifi car o período de esclarecimentos, sendo imprestável 

a mera referência genérica e vazia a respeito”. (REsp 1.318.826/SP, 3ª Turma, 

DJe 26/02/2013). No mesmo sentido: REsp 1.231.027/PR, 2ª Seção, DJe 

18/12/2012.

De outro lado, não se pode olvidar que esta Corte também já se pronunciou 

no sentido de que: “Se a petição inicial já indicou de modo sufi cientemente preciso 

quais são os atos supostamente irregulares, não há espaço para se cogitar de 

imprecisão na delimitação desses mesmos atos, nem em relação ao seu conteúdo 

nem em relação à sua autoria. Partindo-se desse ponto, arguido na petição 

inicial, o resto é matéria a ser enfrentada ao longo do processo, mais especifi camente 

na segunda fase da ação de prestação de contas, com base em percuciente análise de 

provas”. (AgRg no REsp 1.223.010/MG, 3ª Turma, DJe 01/08/2013).

Tendo em mira essas premissas, verifi ca-se, a partir das causas de pedir 

existentes na petição inicial, que “desconhece a autora a origem de diversas 

despesas suportadas quando locatária da referida loja, embora haja forte suspeita 

de que a autora pagava: (i) funcionários que prestavam serviços em outros 

estabelecimentos pertencentes ao grupo econômico réu; (ii) obras de reforma 

ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; (iii) despesas com 

obras ou substituições de equipamentos que impliquem modifi car o projeto ou 

o memorial descritivo da data do habite-se e obras de paisagismo nas partes 

de uso comum; e (iv) as despesas afetas às lojas desocupadas, quando, a bem 

da verdade, esse encargo deveria ser suportado exclusivamente pelas rés” (fl . 2, 

e-STJ).

Destaca a recorrente, em seguida, a existência de uma planilha de rateio de 

despesas que seria indispensável ao exame e interpretação da cláusula contratual 

que versa sobre a matéria e ao adequado cálculo do CRD – Coefi ciente de 

Rateio de Despesas (fl . 3, e-STJ).

Prossegue o recorrente, ainda nas causas de pedir da petição inicial, que: 

(i) houve reformas, acréscimos, obras e substituições de equipamentos que 

modifi caram o projeto original, como lojas que ocuparam espaço maior do 

que o inicialmente destinado e instalação de lojas em quantidade superior à 

previsão, o que acarretaria a redução proporcional dos custos de cada locatário; 

(ii) houve o aproveitamento, por hotel pertencente ao mesmo grupo econômico 

do recorrido, de funcionários de limpeza e segurança contratados pelo shopping 

center; (iii) não houve a inclusão, na planilha de custos do empreendimento, das 
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receitas obtidas com estacionamento; (iv) que não houve a indicação dos valores 

relacionados aos fundos de promoção e reserva. (fl s. 3/9, e-STJ).

Diante desse delineamento fático, a decisão judicial de fl s. 443/450 (e-STJ) 

julgou procedente o pedido, a fi m de condenar o recorrido a prestar as contas, 

não sem antes, todavia, delimitar precisamente os atos e os períodos abrangidos pela 

determinação judicial. Confi ra-se:

Veja-se que o direito de exigir a prestação de contas, portanto, guarda relação 

com o vínculo jurídico existente entre as partes, o qual, no presente caso, diz 

respeito a relação de locação e os encargos condominiais decorrentes dessa relação, 

condição que outorga à parte autora o direito de ser informada acerca da origem 

das despesas referentes ao condomínio e dos encargos agregados para tal custeio ao 

contrato de locação.

(...)

Em linhas gerais, pode-se dizer que tem o dever de prestar contas aquele que 

administra bens, negócios e interesses de outrem.

E, no caso, não há dúvida de que a parte ré estava obrigada a prestar contas 

a respeito da sua administração, pois encarregada de realizar determinadas 

cobranças e repasses aos locatários, devendo prestar contas dos seus atos para os 

titulares dos bens e interesses que administra.

Assim, na qualidade de administrador e de destinatário dos repasses é que 

devem as requeridas prestarem contas acerca das cobranças em comento.

Desse modo, impõe-se o julgamento de procedência da primeira fase da 

presente ação de prestação de contas, para determinar que as requeridas prestem 

contas da administração dos valores, no período compreendido entre 24/04/2004 e 

24/04/2014.

Refiro, por oportuno, que o pedido das rés para limitação da prestação de 

contas em 60 dias, considerando o disposto no artigo 54, § 2º, da Lei 8.245/91, 

não merece prosperar. Isso porque o referido prazo se aplica tão somente para as 

despesas havidas em caráter de urgência ou força maior, que podem ser cobradas 

sem previsão orçamentária.

Ainda, necessário conferir limitação ao pedido de prestação de contas, 

afastando-se os pleitos que não guardam pertinência com a ação em referência, 

nessa categoria incluem-se os pedidos de juntadas de plantas e projetos, bem 

como comprovação de regularidade de obras realizadas, na medida em que 

eventual irregularidade na obras procedidas deve ser objeto de fi scalização pelos 

entes próprios, não havendo qualquer demonstração de que foram agregados 

novos espaços e/ou utilizada área comum que não estejam sendo computados no 

rateio das despesas.
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De igual forma, inexiste comprovação de utilização indevida das dependências 

ou serviços do shopping, bem como, não prospera o pedido de agregação de valor 

oriundo do serviço de estacionamento, porquanto inexiste demonstração de que o 

espaço onde localizado o estacionamento faça parte do mall, de que este utilize-

se de serviço essencial do shopping sem a devida contraprestação ou mesmo de 

que seja de propriedade exclusiva do shopping e por este administrado.

Já as despesas referentes a destinação do fundo de promoção e reserva deverão 

compor a prestação de contas a ser apresentada, uma vez que tratam-se de valores 

que foram repassados pela parte autora e administrados pela ré, devendo esta 

prestar as informações sobre a destinação de tais rubricas.

Por fi m, vale relembrar que as contas devem ser fundadas em documentos 

idôneos e apresentadas ao juízo sob a forma mercantil, especificando-se as 

receitas, despesas, saldo devedor, atualização monetária, juros, etc., observando-

se o que reza o art. 551, do CPC.

Como se depreende, a petição inicial e suas respectivas causas de pedir foram 

sufi cientemente claras na delimitação do objeto e dos períodos da prestação de 

contas e, ainda que tenha o recorrente deduzido uma ou outra argumentação 

mais ampla e genérica, cuidou a decisão judicial de decotar, com exatidão, o 

escopo da atividade judicante que se desenvolverá na segunda fase da ação de exigir 

contas.

Aliás, é sintomático que a suposta falta de delimitação do objeto da 

pretensão deduzida pelo recorrente, fundamento principal em que se assentou 

o acórdão recorrido, não tenha sido sequer suscitada pela recorrida, nem na 

contestação e nem tampouco na apelação, que, em suma, fundaram-se nas 

alegações de ausência de resistência em prestar contas e de existência de limitação 

temporal da prestação de contas aos últimos 60 (sessenta) dias, na forma do art. 54, § 

2º, da Lei n. 8.245/91.

Nesse particular, anote-se que o dispositivo legal em que se fundou o 

acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido – art. 54, § 2º, da Lei n. 

8.245/91 –, na verdade, apenas estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-

lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que, data 

venia, não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente diante 

de hipótese em que houve a contundente resistência do recorrido em prestar as 

contas, mesmo após a precisa delimitação de objeto dada pela decisão judicial.

4. Conclusões.

Forte nessas razões, conheço e dou parcial provimento ao recurso especial, 

restabelecendo integralmente a decisão judicial que julgou procedente o pedido, 
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a fi m de que seja dada continuidade à ação de exigir contas em sua segunda fase, 

invertendo-se a sucumbência e, por se tratar de recurso especial interposto na 

vigência do CPC/15, majoro os honorários advocatícios, que foram fi xados em 

R$ 4.000,00 em 1º grau e que foram majorados para R$ 5.000,00 pelo acórdão 

recorrido, para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no art. 85, § 11, do 

CPC/15.

RECURSO ESPECIAL N. 1.765.579-SP (2017/0295361-7)

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva

Recorrente: Sociedade Benefi cente Muculmana

Advogados: Alberto Luís Camelier da Silva e outro(s) - SP113732

Fabrizia Guedes Riccelli Allevato Silva - SP222865

Beatriz Marques Rangel - SP368808

Osmar Mendes Paixao Cortes - DF0015553

Recorrido: Google Brasil Internet Ltda

Advogados: Eduardo Bastos Furtado de Mendonça e outro(s) - RJ130532

Mariana Cunha e Melo de Almeida Rego - RJ179876

Fernanda D’Abreu Lemos - DF038641

EMENTA

Recurso especial. Processo Civil. Ação de indenização. Internet. 

Retirada de conteúdo. YouTube. Videoclipe musical. Conflito. 

Liberdade de expressão. Inviolabilidade religiosa. Art. 1.022 do 

CPC/2015. Fundamentação. Vícios. Inexistência. Art. 489, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Técnica de ponderação de princípios. Nulidade. 

Não confi guração. Mérito. Matéria constitucional. Competência do 

Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 7/STJ. Súmula n. 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos n. 2 e 3/STJ).
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2. Cinge-se a controvérsia a aferir se houve omissão no acórdão 

recorrido e se foram observados os critérios previstos no art. 489, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015 no que diz respeito à fundamentação de decisão 

judicial baseada na ponderação de princípios constitucionais.

3. No caso concreto, a recorrente ajuizou ação indenizatória 

objetivando a remoção de vídeos do YouTube sob a alegação de 

possuírem conteúdo ofensivo à liturgia da religião islâmica em virtude 

da utilização indevida de trechos do Alcorão, remixados em música 

do gênero funk. A demanda foi julgada improcedente em primeiro 

e segundo graus, tendo sido a decisão fundamentada na ausência de 

ilicitude, a partir da ponderação entre a liberdade de expressão e a 

inviolabilidade das liturgias religiosas.

4. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal 

de origem examina de forma clara, precisa e completa as questões 

relevantes do processo e os argumentos capazes de infi rmar a sua 

conclusão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que 

entendeu cabível à hipótese.

5. Na hipótese, o acórdão recorrido efetivamente analisou a tese 

autoral, inclusive o argumento de que a mera utilização de trechos do 

Alcorão violaria a proteção da crença religiosa, apenas não no sentido 

pretendido pela parte.

6. O art. 489 do CPC/2015 dispõe que constituem elementos 

essenciais da sentença o relatório, a fundamentação e o dispositivo 

e elenca parâmetros para aferir se uma decisão judicial - seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão - ostenta motivação jurídica 

racional e apropriada para o caso concreto analisado, correspondendo 

à entrega de uma prestação jurisdicional efetiva, nos termos do art. 93, 

inciso IX, da Constituição Federal.

7. O § 2º do art. 489 do CPC/2015 estabelece balizas para a 

aplicação da técnica da ponderação visando a assegurar a racionalidade 

e a controlabilidade da decisão judicial, sem implicar a revogação de 

outros critérios de resolução de antinomias, tais como os expostos na 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que permanecem 

aplicáveis.

8. Apenas se confi gura nulidade por violação do § 2º do art. 489 

do CPC/2015 na hipótese de ausência ou fl agrante defi ciência da 
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justifi cação do objeto, dos critérios gerais da ponderação realizada e 

das premissas fáticas e jurídicas que embasaram a conclusão, ou seja, 

quando não for possível depreender dos fundamentos da decisão o 

motivo pelo qual a ponderação foi necessária para solucionar o caso 

concreto e de que forma se estruturou o juízo valorativo do aplicador.

9. O exame da validade/nulidade da decisão que aplicar a técnica 

da ponderação deve considerar o disposto nos arts. 282 e 489, § 

3º, do CPC/2015, segundo os quais a decisão judicial constitui um 

todo unitário a ser interpretado a partir da conjugação de todos os 

seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, não 

se pronunciando a nulidade quando não houver prejuízo à parte que 

alega ou quando o mérito puder ser decidido a favor da parte a quem 

aproveite.

10. A pretensão de rever o mérito da ponderação aplicada pelo 

Tribunal de origem não se confunde com a alegação de nulidade por 

ofensa ao art. 489, § 2º, do CPC/2015.

11. No âmbito de recurso especial, o reexame do mérito 

da ponderação efetuada pressupõe que se trate de matéria 

infraconstitucional e que constem das razões recursais as normas 

confl itantes e as teses que demonstram a suposta violação/negativa de 

vigência da legislação federal.

12. Tratando-se da ponderação entre normas ou princípios 

eminentemente constitucionais, não cabe a esta Corte Superior 

apreciar a correção do entendimento fi rmado no acórdão recorrido, 

sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

13. No caso concreto, o recurso especial está fundamentado 

apenas na alegação de violação dos arts. 1.022 e 489, §§ 1º e § 2º do 

CPC/2015, sendo manifestamente incabível a reforma do acórdão 

recorrido no mérito, seja por incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284/

STF, seja por se tratar de matéria eminentemente constitucional, afeta 

à competência do STF.

14. Recurso especial parcialmente conhecido apenas quanto 

ao pedido de decretação da nulidade do acórdão recorrido e, nessa 

extensão, não provido.
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ACÓRDÃO

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

a Terceira Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial 

apenas quanto ao pedido de decretação da nulidade do acórdão recorrido e, nesta 

parte, negar-lhe provimento, com majoração de honorários, nos termos do voto 

do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, 

Moura Ribeiro (Presidente), Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2019 (data do julgamento).

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator

DJe 12.2.2019

RELATÓRIO

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

interposto por Sociedade Benefi cente Muçulmana, com fundamento no art. 105, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

Apelação cível. Ação indenizatória intentada pela Sociedade Beneficente 

Muçulmana em face de Google Brasil Internet Ltda., empresa provedora de 

hospedagem, com a finalidade de obter provimento judicial de remoção de 

conteúdo ofensivo, identificação dos responsáveis e indenização por danos 

morais. Alegação de que diversos vídeos, relacionados a uma canção popular de 

“funk” denominada “Passinho do Romano”, veiculados na rede social “YouTube”, 

apresentam trechos de rezas do Alcorão, ou seja, utilização indevida de passagens 

do livro sagrado, o que seria ofensivo para a religião islâmica. Sentença de 

improcedência. Recurso da autora. Tempestividade do recurso reconhecida. 

Inexistência de nulidade da sentença. Não acolhimento do inconformismo. 

Canção destinada a mero entretenimento, que não faz qualquer menção, positiva 

ou negativa, ao Alcorão. Ausência de conteúdo discriminatório ou revelador 

de ódio. Ausência da intenção de ridicularizar ou escandalizar simpatizantes e 

seguidores da fé alheia. Mero uso de trechos declamados, como trilha sonora 

de fundo, não constitui, sob o enfoque constitucional, ofensa à liberdade de 

crença da comunidade islâmica ou ao seu sentimento religioso, apta a justifi car 

a remoção de conteúdo ou a indenização por danos morais. Ausente violação 

de direito fundamental, inexiste justifi cativa para o pedido de fornecimento de 

registros, uma vez que o Marco Civil da Internet somente permite a restrição da 
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intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, quando presentes 

fundados indícios da ocorrência de ilícito, a teor do art. 22, inciso I, da Lei n. 

12.965/2014. E se não há ilícito, falta à pretensão indenizatória requisito essencial 

à confi guração do dano moral pleiteado, seja qual for sua natureza ou sujeito 

passivo. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso (e-STJ fl s. 291-301).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl s. 313-321).

Nas razões do especial (e-STJ fl s. 413-424), a recorrente alega a violação 

dos seguintes dispositivos, com as respectivas teses:

a) art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - apontando a omissão 

do acórdão recorrido quanto aos motivos para priorizar o direito à liberdade de 

expressão em detrimento do direito à proteção da liturgia e da crença religiosa; e

b) art. 489, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 - alegando que o Tribunal de origem 

não justifi cou os critérios gerais da ponderação de princípios conforme determina 

a nova legislação processual, isto é, enunciando as razões que autorizavam a 

interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentaram a 

conclusão.

Diante disso, requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão 

recorrido e determinar a realização de novo julgamento ou, subsidiariamente, a 

reforma do mérito para julgar procedente a ação (e-STJ fl s. 423-424).

Contrarrazões apresentadas às fl s. 435-443 (e-STJ).

Inicialmente inadmitido (e-STJ fl s. 476-477), o recurso ascendeu a esta 

Corte Superior por força do provimento do subsequente agravo (e-STJ fl s. 538-

539).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator): O acórdão impugnado 

pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 

2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

O cerne da presente controvérsia consiste em aferir (i) se houve omissão 

no acórdão recorrido e (ii) se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem 

para julgar improcedente a demanda observou os critérios previstos no art. 
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489, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, notadamente no que diz respeito à técnica de 

ponderação adotada para solucionar o confl ito aparente entre os princípios da 

inviolabilidade da crença e das liturgias religiosas e da liberdade de expressão e 

criação artística.

1. Da contextualização da demanda

Cuida-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pela Sociedade 

Benefi cente Muçulmana, ora recorrente, contra a Google Brasil Internet Ltda., 

ora recorrida, objetivando a remoção de vídeos contendo a música “Passinho 

do Romano”, disponíveis na página eletrônica do YouTube, sob a alegação de 

ostentarem conteúdo ofensivo à religião islâmica em virtude do uso indevido de 

passagens do Alcorão.

Segundo a autora, o videoclipe e a respectiva canção, do gênero funk, 

utilizaram trechos remixados do Alcorão, livro sagrado da religião muçulmana, 

que somente poderiam ser recitados no contexto próprio da liturgia religiosa.

O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, ressaltando, de 

início, que a ré é mera provedora da hospedagem do conteúdo e não possui o 

dever de monitoramento e fi scalização permanentes do sistema, de modo que 

não poderia ser responsabilizada pelos vídeos inseridos na plataforma YouTube 

por terceiros usuários. Destacou, ainda, a necessidade de indicação precisa das 

URLs a fi m de possibilitar a avaliação do Poder Judiciário acerca do conteúdo 

apontado como ilícito.

Mediante a ponderação entre os princípios constitucionais da liberdade de 

expressão e da liberdade religiosa, a sentença concluiu pela ausência de ilicitude, 

entendendo que a obra não possui teor discriminatório nem declaração de ódio 

(“hate speech”) e consiste em “manifestação da cultura popular” (e-STJ fl . 196) 

resguardada constitucionalmente pelo direito à liberdade de expressão.

Tal entendimento foi corroborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo ao negar provimento à apelação da autora (e-STJ fl s. 291-301).

No acórdão, a Corte estadual ressaltou a ausência de ato ilícito ou 

violação de direito fundamental aptos a justifi carem a remoção de conteúdo 

e a indenização por danos morais pretendidas, fazendo-o com amparo na 

interpretação dos direitos fundamentais à liberdade religiosa e à inviolabilidade 

da crença e à liberdade de expressão artística.

Analisando o conjunto fático-probatório e o teor das mídias impugnadas, 

salientou que, sob o prisma do conteúdo, “a canção sequer menciona ou faz 
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alusão, positiva ou negativa, ao islamismo e seus seguidores” (e-STJ fl . 298). 

E quanto ao argumento da autora de que a mera incorporação do trecho do 

Alcorão na música e nos vídeos confi guraria ilicitude, asseverou que

(...) a inserção de trecho do Alcorão na música e nos vídeos pode ser conduta 

rechaçada pela religião islâmica e um desrespeito aos preceitos subjetivos dos 

muçulmanos, mas não é um desrespeito à liberdade de crença religiosa ou ao 

sentimento religioso, nem ato que rompe os limites do exercício da liberdade 

artística.

Aliás, como os direitos fundamentais se estendem a todos, a insatisfação da 

comunidade religiosa pode se manifestar no próprio campo do exercício da 

liberdade de expressão, sobretudo por meio da crítica, o que é inerente ao jogo 

democrático de uma sociedade plural.

A insatisfação não constituirá razão sufi ciente, porém, para provocar a tutela 

jurisdicional do Estado e materializar um mecanismo de censura (...) (e-STJ fl s. 

299-300).

Consoante o entendimento da Corte estadual, seria impossível proibir a 

mera reprodução artística do conteúdo de um livro religioso, por infl uência de 

um dogma erigido pela própria obra, pois tal censura equivaleria a permitir que 

uma regra estritamente religiosa, de uma comunidade de pessoas pertencentes a 

uma fé específi ca, fosse dotada de efi cácia abstrata sobre todos indistintamente.

Assim, a conclusão do acórdão recorrido foi no sentido de que a música de 

funk impugnada pela autora não possuiria conotação ofensiva ou discriminatória 

à religião islâmica, estando protegida no plano constitucional pela liberdade de 

expressão artística. E, inexistindo ilicitude ou violação de direito fundamental, 

seriam improcedentes os pedidos da autora de remoção do conteúdo, 

indenização e fornecimento de registros, nos termos do Marco Civil da Internet.

Inconformada com esse resultado, a autora opôs embargos declaratórios, nos 

quais alegou a existência de omissão e obscuridade no aresto.

Segundo sustentou, o Tribunal de origem se negou a analisar o real teor 

de suas alegações, consubstanciadas na tese de que a violação à liberdade religiosa 

decorreria da simples utilização dos trechos sagrados em vão, fora do contexto da 

liturgia.

Os aclaratórios foram rejeitados (e-STJ fl s. 313-321), dando ensejo à 

interposição de recurso extraordinário (e-STJ fl s. 323-337) e do recurso especial em 

foco (e-STJ fl s. 413-424).
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No presente apelo, a recorrente insiste na alegação de nulidade do acórdão 

por defi ciência de fundamentação, apontando como violados os arts. 1.022 do 

CPC/2015 e 489, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Destaca, em síntese, os seguintes vícios:

(i) a suposta omissão quanto aos motivos para priorizar o direito à 

liberdade de expressão em detrimento do direito à proteção da liturgia e da 

crença religiosa, e

(ii) a não explicitação dos critérios gerais da ponderação de princípios 

efetuada, conforme disposto no § 2º do art. 489 do CPC/2015.

Cabe ressaltar, por oportuno, que o recurso especial não indicou a violação de 

nenhuma norma de direito material a embasar a pretensão de reforma do acórdão 

recorrido, limitando-se a discutir a eventual ofensa às supracitadas normas processuais.

2. Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015

A recorrente sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos 

expostos pela parte autora, distorcendo o real teor da tese defendida, pois teria 

se limitado a analisar

(...) a ausência de promiscuidade e obscenidade ou de discurso de ódio contra 

a religião muçulmana, quando o contexto da ação, desde a inicial, versa sobre o 

uso desautorizado de trechos do Corão, ferindo de morte a liturgia desta religião 

(e-STJ fl . 421).

No entanto, contrariamente ao alegado, o Tribunal de origem indicou 

adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, examinando 

de forma clara, precisa e completa as teses autorais e as questões relevantes do 

processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu 

cabível à hipótese.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado há muito, a 

fundamentação sucinta não se confunde com a defi ciência ou ausência de 

fundamentação para fi ns de ensejar nulidade do julgado. Como o próprio 

Supremo Tribunal Federal já assentou, com repercussão geral, no julgamento do 

Tema 339,

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame 

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os 
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fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 

23/06/2010, publicado em 13/08/2010).

Com efeito, nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC/2015, decisão não 

fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no 

processo capazes de, em tese, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é 

o caso do autos.

A mera leitura do acórdão que julgou a apelação permite constatar que 

a irresignação da autora quanto ao emprego das passagens do Alcorão fora 

do contexto da liturgia religiosa e do “estado de pureza” (e-STJ fl . 422) - que 

reputa uso não autorizado e, por si só, ofensivo à inviolabilidade de crença -, foi 

compreendida e devidamente apreciada pelo TJSP, apenas de modo distinto do 

que intencionava a parte.

A propósito, transcrevem-se os seguintes trechos:

(...)

Os autores da canção teriam mixado a declamação de trechos ao Alcorão, livro 

sagrado para os muçulmanos, ao ritmo da música, o que, segundo a autora, é 

ofensivo à religião e seus fi éis, já que as palavras do livro sagrado somente podem ser 

recitadas em “estado de pureza”, qual seja, dentro do contexto da adoração, da reza e 

do culto religioso.

(...)

A primeira indagação a se fazer é se a música em questão, sob a perspectiva 

de seu conteúdo, torna-se ofensiva ao se aproveitar de partes do Alcorão para 

compor sua trilha sonora.

(...)

Estivesse caracterizado plenamente, na letra da canção, discurso de ódio 

ou discriminatório, seria possível reconhecer de pronto a existência de ato 

que extrapola o limite tangível da liberdade de expressão, e a consequente 

necessidade de fazer prevalecer a inviolabilidade da crença religiosa. Não é o 

caso, e a recorrente bem sabe disso.

Em verdade, sua tese é a de que a inserção dos trechos em canção de estilo e letra 

obscenos ou libidinosos, ainda que sem a intenção direta de atingir os muçulmanos, 

seria sufi ciente para caracterizar a propalada ofensa.

O que se observa, entretanto, é que a letra é singela e destinada ao mero 

entretenimento dos fãs do estilo, não fazendo qualquer referência expressa à 

libidinagem, ao obsceno e ao ilícito. Tão somente por ser uma canção de “funk”, não 

se pode concluir, como faz a recorrente, tratar-se de um estilo “libidinoso”.
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A assertiva sugere apenas a realização de um pré-julgamento subjetivo por 

parte da apelante.

Mas, ainda que presentes no teor da canção os temas repudiados pela recorrente, 

a falta de uma referência clara ou ligação direta com a religião enfraquece a tese 

de que existe na música uma ofensa. Haveria, para tanto, a necessidade de se 

demonstrar a existência de um liame claro a revelar a intenção de ridicularizar ou 

escandalizar a fé alheia, que está ausente de modo evidente na espécie.

E indo mais além, mesmo na hipótese de existência de uma crítica direta ou 

ofensa, ainda haveria a necessidade de um juízo de ponderação entre princípios, com 

o sopesamento entre a intensidade da restrição à liberdade de crença e a importância 

da realização do direito à liberdade de expressão que com ela colide (e-STJ fl s. 295-

299 - grifou-se)

Corrobora a conclusão de que os argumentos da autora foram efetivamente 

analisados a leitura do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios opostos 

pela Sociedade Benefi cente Muçulmana, no qual constam, inclusive, indicações 

textuais das passagens do julgado em que o tema foi enfrentado (e-STJ fl s. 317-

321).

Logo, diversamente do sustentado pela recorrente, não se vislumbram 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material para efeito do que dispõe o 

art. 1.022 do CPC/2015.

3. Da motivação das decisões judiciais e da técnica de ponderação no CPC/2015

No que se refere ao art. 489, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, a ora recorrente 

sustenta que o Tribunal de origem não justifi cou as razões e os critérios adotados 

para conferir primazia à liberdade de expressão artística em detrimento da 

inviolabilidade das liturgias religiosas, direitos fundamentais assegurados, 

respectivamente, pelos incisos IX e VI do art. 5º da Constituição de 1988.

Como se sabe, a reforma do Código de Processo Civil que culminou 

na edição da Lei n. 13.105/2015 perpassou a inclusão de um rol de normas 

processuais de natureza fundamental destinadas a balizar e orientar a aplicação 

do regramento jurídico pátrio.

Nesse contexto, o legislador previu no art. 489 do CPC/2015 que constituem 

“elementos essenciais da sentença” o relatório, a fundamentação e o dispositivo, 

elencando nos subsequentes parágrafos alguns parâmetros a serem utilizados para 

aferir se uma decisão judicial - seja ela interlocutória, sentença ou acórdão - ostenta 

fundamentação jurídica racional, apropriada para o caso concreto analisado e 

suscetível de controle posterior.
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De certa forma, pode-se considerar que o objetivo derradeiro da norma é 

dar concretude ao que determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, 

garantindo meios para que a interpretação corresponda à entrega de uma 

prestação jurisdicional efetiva.

Conforme a lição de Raff aele de Giorgi,

(...)

À interpretação foi confiada a tarefa de encontrar o resultado 

constitucionalmente correto, por meio de um procedimento racional e controlável, 

e de motivar esse resultado de um modo igualmente racional e controlável, 

realizando, assim, condições de certeza e previsibilidade do direito. Na realidade, 

constitucionalmente correto é o resultado considerado aceitável, tolerável, que se 

crê não haver superado os limites daquilo que se pode tratar como racionalmente 

motivado. Segurança jurídica e certeza do direito, por sua vez, signifi cam que é 

legítima a expectativa de que cada decisão interpretativa será tomada com base 

no direito. É justamente essa certeza, todavia, que torna possível a previsibilidade 

como abertura para um futuro no qual, independentemente da decisão que 

será tomada, saber-se-á como se comportar. (Argumentação jurídica a partir 

da Constituição. In: Seminário Teoria da Decisão Judicial: 23, 24 e 25 de abril 

de 2014, Brasília, DF, Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários; 

coord. cient. Ricardo Villas Bôas Cueva - Brasília: CJF, 2014, págs. 121-122)

Mais especifi camente, eis o que preceitua o art. 489 do CPC/2015:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identifi cação do caso, com a 

suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas 

no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes 

lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 

explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 

concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justifi car qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em 

tese, infi rmar a conclusão adotada pelo julgador;
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V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identifi car 

seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se 

ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 

julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justifi car o objeto e os critérios 

gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência 

na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os 

seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. (grifou-se)

Ao comentarem a norma em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam o seguinte:

(...) Fundamentar significa dar razões – razões que visam a evidenciar a 

racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença, a viabilizar o 

seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação de 

precedentes. Daí que a justificação das decisões judiciais deve ser pensada 

na perspectiva da tutela dos direitos – a justifi cação das decisões constantes 

da fundamentação flui no influxo da viabilização de uma decisão justa e da 

conformação de um adequado sistema de precedentes. Em outras palavras: a 

justifi cação das decisões serve como ferramenta para o adequado funcionamento 

do sistema jurídico. A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: 

deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios 

claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes 

sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera 

fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF, e 9º, 10, 11 e 489, §§ 1º e 2º, CPC).

(...)

13. Colisão entre normas. A fi m de que o processo interpretativo seja o mais 

racional e controlável possível, é preciso que se identifi que, em qualquer caso, 

exatamente quais as finalidades em jogo (no caso dos princípios) e qual a 

incompatibilidade entre o caso concreto e a norma geral que aponta para a 

existência de exceções implícitas (no caso das regras), além de mostrar de que 

modo essas espécies normativas contribuem para a solução do caso concreto 

(art. 489, § 1º, I, CPC). Ainda, é preciso mostrar por que determinado postulado 

deve ser empregado e não outro para solução do embate normativo (art. 489, § 

1º, I, CPC). É isso que o art. 489, § 2º, CPC, quer dizer: é preciso identifi car as normas 

que devem ser aplicadas e o respectivo postulado que estrutura a correlata aplicação. 

Fora daí há arbitrariedade na solução dos conflitos normativos por ausência 

de adequada fundamentação (art. 489, § 2º, CPC). (In: Código de Processo Civil 

Comentado [livro eletrônico]. 4ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2018 - grifou-se)
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Ao mesmo tempo em que a norma em estudo fortalece o dever 

constitucional de motivação das decisões judiciais, observa-se que a redação do 

§ 2º do art. 489 do CPC/2015 suscitou críticas no meio doutrinário, no que 

diz respeito, por exemplo, a uma possível imprecisão conceitual na expressão 

“colisão entre normas” e à incorporação no ordenamento jurídico brasileiro da 

complexa teoria da ponderação desenvolvida por Robert Alexy.

Acerca da controvérsia, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade 

Nery entendem que a ponderação ali prevista deveria se restringir a normas 

relacionadas a direitos fundamentais e princípios constitucionais, pois, em suas 

palavras,

(...) A nosso ver, existe uma impropriedade na menção à técnica de ponderação 

neste dispositivo, que dá margem à interpretação de que toda e qualquer antinomia 

pode ser resolvida por esse meio. Tal técnica foi desenvolvida e sustentada para a 

solução dos confl itos entre direitos fundamentais e entre princípios constitucionais, 

que não se resolvem pelas regras da hermenêutica jurídica clássica – as quais ainda 

são aplicáveis às normas em geral. O dispositivo deve, portanto, ser interpretado 

no sentido de que se refere às normas relacionadas a direitos fundamentais 

e princípios constitucionais. (In: Código de Processo Civil comentado [livro 

eletrônico]. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 - grifou-se)

Georges Abboud e Júlio César Rossi, por sua vez, são contundentes em 

defender até mesmo a inconstitucionalidade do § 2º, argumentando que

(...)

Há incompatibilidade substancial entre o que preceitua o artigo 489, § 2º, do 

Código de Processo Civil e o que determina nossa tradição em fundamentar toda 

a decisão judicial e administrativa, colocando em colapso a recém (e ainda mal 

compreendida) estrutura do próprio Código, notadamente ao negar vigência aos 

artigos 10, 11, 489, § 1º, 926 e 927.

A ponderação de regras - genuíno caso brasileiro - limita-se a uma decisão 

subjetiva do aplicador na medida em que escolheria de forma ad hoc, diante 

de um caso (ou de uma tese, como querem os vanguardistas), o qual das regras 

seria afastada em face desse sopesamento. Mais precisamente, ao ponderar 

regras, torna-se possível ao julgador afastar determinada prescrição legislativa 

sem realizar o controle de constitucionalidade da lei. Esse afastamento, sem a 

intermediação do controle difuso de constitucionalidade, é impensável em uma 

democracia. Daí a inconstitucionalidade do § 2º, ele é um paradoxo porque se 

trata de dispositivo legal que pode dar vazão a uma aplicação do direito nos 

padrões da escola de direito livre, criticada desde P Heck. (Riscos da Ponderação 

à brasileira. In: Revista de Processo. vol. 269. ano 42. São Paulo: Ed. RT, julho 2017, 

pág. 135)
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Em contraposição a essas críticas, Fredie Didier entende que o § 2º do 

art. 489 do CPC/2015 possui apenas o condão de orientar como o julgador deve 

agir e determinar um conteúdo mínimo da decisão na hipótese de um “confl ito 

normativo”. De acordo com o referido autor,

(...)

O primeiro passo é saber se se trata de confl ito entre regras ou entre princípios.

Segundo Alexy, para solucionar um confl ito entre regras é necessário que 

uma das regras integre uma hipótese de exceção à outra, ou então que uma 

delas seja invalidada e expurgada do ordenamento, em nome da subsistência 

da outra, verificando-se, pois, se a regra está dentro (como exceção) ou fora 

(por invalidação) do ordenamento. Dessa forma, constatada a contradição entre 

“juízos concretos de dever-ser”, se ela não pode ser sanada com a inserção de uma 

“cláusula de exceção” em uma das regras, então se deve decidir qual delas deve 

ser invalidada.

Essa não é, contudo, a solução para a colisão entre princípios. Nesses casos, 

um princípio não é tomado como exceção ao outro e nenhum deles precisa 

ser invalidado. Na verdade, em uma “dimensão de pesos” (e não de validade), 

considera-se que, nas situações concretas, os princípios têm pesos distintos e que 

o princípio que mais pesar tem preferência em relação ao outro - caso em que 

o confl ito e sua solução se situam dentro do ordenamento. (In: Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 3, Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, págs. 373-374)

Aprofundando a discussão, Didier faz referência ao posicionamento de 

Humberto Ávila, o qual questiona a diferenciação entre regras e princípios, 

entendendo que a ponderação também poderia ser aplicada para solucionar um 

eventual confl ito entre regras, visto que,

(...) as regras também podem conviver abstratamente, mas colidir concretamente; 

as regras podem ter seu conteúdo preliminar de sentido superado por razões 

contrárias; as regras podem conter hipóteses normativas semanticamente abertas 

(conceitos indeterminados); as regras admitem formas argumentativas como a 

analogia. Em todas essas hipóteses, entende Ávila, é necessário lançar mão de 

ponderação.

Nas suas palavras, “a ponderação diz respeito tanto aos princípios quanto às 

regras, na medida em que qualquer norma possui um caráter provisório que 

poderá ser ultrapassado por razões havidas como mais relevantes pelo aplicador 

diante do caso concreto. O tipo de ponderação é que é diverso”. (op. cit., pág. 374 

- grifou-se)

A partir daí, Didier arremata que,
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(...) o importante é que, qualquer que seja a técnica utilizada para superar o 

confl ito normativo, ela exige do juiz uma justifi cação. Não basta dizer, por exemplo, 

que uma regra constitui exceção do que diz a outra, ou que, no caso concreto, um 

determinado princípio deve prevalecer sobre outro. É preciso que se justifi que, no caso 

da regra excepcional, por que se trata de exceção - e não, por exemplo, de revogação; 

no caso do princípio, por que o caso concreto exige a aplicação de um, e não de outro. 

(op. cit., pág. 375 - grifou-se)

O trabalho de Danilo Christiano Antunes Meira e Horácio Wanderlei 

Rodrigues direcionado à reconstrução dos debates legislativos travados durante 

a elaboração do Novo Código de Processo Civil sobre os temas da colisão e da 

ponderação de normas oferece importantes subsídios para interpretar o escopo 

do § 2º do art. 489 do CPC/2015. No que é pertinente ao caso dos autos, 

merecem destaque as seguintes conclusões dos pesquisadores:

Primeiro ponto: por trás da redação do dispositivo que incluiu a previsão de 

colisão e ponderação de normas no novo Código de Processo Civil, sempre esteve 

presente - e de maneira inequívoca - a preocupação com a adequada exposição 

das razões que justifi cam as decisões jurídicas, especialmente daquelas que se 

fundamentam em conceitos indeterminados, princípios e demais elementos que 

poderiam ocultar decisões subjetivas.

Segundo ponto: em nenhum momento foi proposta uma redação que 

indicasse uma sugestão ou determinação do uso da ponderação como elemento 

de fundamentação de decisão. Os termos “colisão” e “ponderação” foram incluídos 

no novo Código pelo reconhecimento de que eles já constituem argumentos 

usados para fundamentar decisões questionáveis.

(...)

Quinto ponto: não houve preocupação quanto à definição qualitativa e/ou 

formal da norma passível de colisão e, por conseguinte, que enseja ponderação. Em 

tese, da redação do enunciado podem derivar confusões de diversas ordens.

Sexto ponto: não se viu na elaboração do novo Código qualquer preocupação 

quanto à definição de algo como um método oficial de ponderação. O único 

pressuposto da ponderação é a colisão de normas. Por conseguinte, não há 

espaço para controle de doutrinalidade das decisões: atendidos os requisitos 

impostos pelo art. 489, uma decisão não pode ser considerada inválida por não ter 

seguido a fórmula de ponderação do X ou Y.

Sétimo ponto: mesmo assim, não é qualquer caso de colisão de normas que 

habilita o uso da ponderação para fundamentar uma sentença. Os critérios de 

resolução de antinomia apresentados na Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, por exemplo, não foram revogados pelo novo Código. Lei posterior 

continua revogando a anterior, a lei especial continua revogando a geral, etc. 
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(Colisão e Ponderação de Normas na Elaboração do Novo Código de Processo 

Civil. In: Revista de Processo. ano 40. vol. 246. São Paulo: Ed. RT, ago. 2015, págs. 

79-80)

De fato, a ausência de clareza legislativa acerca de como e em quais casos 

deve ser utilizada a ponderação provocou receios de que o § 2º do art. 489 

do CPC/2015, a pretexto de reduzir a discricionariedade, paradoxalmente, 

abrisse espaço para uma maior insegurança jurídica, legitimando decisões 

fundamentadas apenas em aspectos de índole subjetiva e alheios ao direito 

positivo.

Conquanto tais questionamentos sejam relevantes, é necessário realizar 

a interpretação sistemática do dispositivo à luz dos objetivos que orientam o 

Código de Processo Civil de 2015: o aprimoramento das técnicas processuais 

com vistas à maior efetividade da prestação jurisdicional e à criação de uma 

jurisprudência íntegra, estável e coerente.

Sob essa perspectiva, pode-se entender o § 2º do art. 489 do CPC/2015 como 

uma diretriz que exige do juiz que justifi que a técnica utilizada para superar o confl ito 

normativo, não o dispensando do dever de fundamentação, mas, antes, reforçando as 

demais disposições correlatas do Novo Código, tais como as dos arts. 10, 11, 489, § 1º, 

e 927. Sempre caberá às instâncias recursais competentes aferirem, em cada caso, se a 

técnica da ponderação foi bem aplicada e, consequentemente, se a decisão judicial possui 

fundamentação válida.

Nesse mister, é certo que a análise da validade/nulidade da decisão também 

deve considerar o disposto no § 3º do art. 489 do CPC/2015, segundo o qual 

“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus 

elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. E deve atentar, ainda, 

para o disposto no art. 282 do CPC/2015:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e 

ordenará as providências necessárias a fi m de que sejam repetidos ou retifi cados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar 

a parte.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a 

decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou 

suprir-lhe a falta.

Por outro lado, não cabe a esta Corte Superior, a pretexto de apreciar recurso 

especial baseado apenas na alegada violação do art. 489, § 2º, do CPC/2015 adentrar 
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o mérito da ponderação entre duas normas constitucionais, sob pena de se exceder na 

sua atribuição de uniformizar a interpretação da legislação federal.

Na hipótese em que a ponderação realizada pelo Tribunal de origem 

para solucionar o mérito da controvérsia consista em matéria de natureza 

eminentemente constitucional, como, por exemplo, o sopesamento entre 

dois princípios constitucionais, a competência para apreciar a correção dos 

fundamentos do acórdão, em última análise, é do Supremo Tribunal Federal.

Em recurso especial, a revisão do mérito da ponderação pressupõe que se trate 

de matéria infraconstitucional, bem como que a parte recorrente tenha indicado nas 

suas razões recursais as normas confl itantes às quais, segundo entende, foi conferida 

interpretação equivocada ou negada vigência pelo acórdão recorrido, providência não 

adotada no presente recurso.

Em síntese, propõe-se que sejam fi xados os seguintes entendimentos a 

respeito do tema:

a) o § 2º do art. 489 do CPC/2015 estabelece balizas para a aplicação da 

técnica da ponderação visando a assegurar a racionalidade e a controlabilidade 

da decisão judicial, sem revogar outros critérios de resolução de antinomias, tais 

como os apresentados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

b) apenas se confi gura a nulidade por violação do § 2º do art. 489 do 

CPC/2015 na hipótese de ausência ou fl agrante defi ciência da justifi cação 

do objeto, dos critérios gerais da ponderação realizada e das premissas fáticas 

e jurídicas que embasaram a conclusão, ou seja, quando não for possível 

depreender dos fundamentos da decisão o motivo pelo qual a ponderação foi 

necessária para solucionar o caso concreto e de que forma se estruturou o juízo 

valorativo do aplicador;

c) o exame da validade/nulidade da decisão que aplicar a técnica da 

ponderação deve considerar o disposto nos arts. 282 e 489, § 3º, do CPC/2015, 

segundo os quais a decisão judicial constitui um todo unitário a ser interpretado 

a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com 

o princípio da boa-fé, não se pronunciando a nulidade quando não houver 

prejuízo à parte que alega ou quando o mérito puder ser decidido a favor da 

parte a quem aproveite;

d) em recurso especial, a pretensão de revisão do mérito da ponderação 

efetuada pelo Tribunal de origem pressupõe que se trate de matéria 

infraconstitucional, além da indicação, nas razões recursais, das normas 
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confl itantes e das teses que embasam a sustentada violação/negativa de vigência 

da legislação federal;

e) tratando-se de decisão fundamentada eminentemente na ponderação 

entre normas ou princípios constitucionais, não cabe ao STJ apreciar a correção 

do entendimento fi rmado pelo Tribunal de origem, sob pena de usurpação de 

competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Do caso concreto dos autos e da ausência de nulidade

De início, é de se ponderar que o caso vertente não possui solução jurídica 

trivial no âmbito da hermenêutica constitucional. Na verdade, haja vista a 

peculiaridade da matéria, poderia ser classifi cado como o que se convencionou 

chamar de “hard case”.

No que compete a este órgão julgador, porém, não se vislumbra nulidade do 

acórdão recorrido por violação da legislação processual vigente, haja vista o Tribunal 

de origem ter (i) enfrentado todas as questões relevantes necessárias à solução da 

controvérsia e capazes de infi rmar sua conclusão e (ii) apresentado de forma clara o 

objeto e os critérios gerais da ponderação de princípios efetuada, mediante a exposição 

das razões fáticas e jurídicas que fundamentaram a formação do seu convencimento 

pela prevalência da liberdade de expressão.

O acórdão recorrido apresenta motivação racional e apta a possibilitar o 

controle jurisdicional posterior, tornando viável tanto a interposição dos recursos 

cabíveis pela parte que se julgou prejudicada quanto a integral compreensão da 

controvérsia pelas instâncias extraordinárias competentes.

No tocante à interpretação conferida às normas contidas no art. 5º, incisos 

VI e IX, da Constituição Federal, a competência para apreciar a irresignação da 

autora é do Supremo Tribunal Federal, cabendo registrar, a esse respeito, que 

houve a interposição do recurso extraordinário (e-STJ fl s. 323-337), motivo 

pelo qual não incide o óbice da Súmula n. 126/STJ.

Tendo em vista o quanto delimitado nas razões do recurso especial, o 

escopo da análise a ser feita por esta Terceira Turma se restringe a aferir se 

houve nulidade do julgado por violação das normas contidas nos arts. 1.022 e 

489 do CPC/2015, o que não se vislumbra.

Já as questões atinentes ao mérito da ação - requisitos para responsabilidade 

civil, retirada de conteúdo da Internet ou fornecimento de registros de usuários e 

interpretação das disposições do Código Civil e do Marco Civil da Internet (Lei 

n. 12.965/2014) - não foram objeto do recurso especial em foco, encontrando-

se, portanto, preclusas.
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5. Do pedido de reforma da decisão para julgar procedente a demanda: incidência 

das Súmulas n. 7/STJ e n. 284/STF

Quanto à pretensão de que o recurso especial seja provido no mérito, a fi m 

de reformar a decisão recorrida para julgar procedente a ação em todos os seus 

termos, trata-se de pedido manifestamente incabível.

Primeiramente, não é possível rever as conclusões das instâncias 

ordinárias a respeito do teor dos vídeos veiculados na plataforma YouTube, de 

responsabilidade da ora recorrida, sem o revolvimento do conjunto fático-

probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte Superior, nos termos da 

Súmula n. 7/STJ.

Ademais, da forma como está posta no recurso especial, a pretensão 

da recorrente demandaria, na verdade, a análise de matéria de natureza 

eminentemente constitucional, relacionada com os direitos fundamentais à 

proteção da fé religiosa e de suas respectivas liturgias (art. 5º, inciso VI, da 

CF/1988) e à liberdade de expressão artística (art. 5º, inciso IX, da CF/1988).

Como se sabe, compete ao STJ, em recurso especial, a análise da 

interpretação da legislação federal, sendo inviável invocar, nesta seara, a violação 

de dispositivos constitucionais, matéria afeta à competência da Suprema Corte 

(art. 102, inciso III, da CF/1988).

Nesse sentido:

Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos 

de divergência em agravo em recurso especial. Execução individual de sentença 

proferida em ação civil pública. Prazo quinquenal. Acórdão devidamente 

fundamentado. Ausência dos vícios do art. 535 do CPC. Impossibilidade de análise 

de matéria constitucional por esta Corte sob pena de usurpação da competência 

do STF. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

3. Consoante jurisprudência pacífi ca desta Corte Superior, a competência do 

STJ restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional não 

sendo possível o exame de violação a dispositivos constitucionais, ainda que para 

fi ns de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo 

Tribunal Federal.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 128.695/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 18/11/2015)
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Recurso especial. Administrativo. Inscrição em órgão de classe. Acórdão 

embasado em fundamentos eminentemente constitucionais. Impropriedade da 

via eleita. Recurso não conhecido.

O v. acórdão recorrido decidiu a questão com base em fundamentação 

eminentemente constitucional ao afi rmar que “a Constituição Federal faz uma 

opção clara e vigorosa pela liberdade de expressão artística, ainda que a sua 

qualidade seja discutível, devendo o aprimoramento da atividade musical ser 

buscado por mecanismos que não impliquem restrição tão forte da liberdade 

clássica de exercício profi ssional” (fl . 221) O instrumento utilizado não comporta 

esta análise. É comezinho que a competência do Superior Tribunal de Justiça 

refere-se à matéria infraconstitucional. A discussão sobre preceitos da Carta Maior 

cabe à Suprema Corte. Assim, inviável o exame do pleito da recorrente, sob pena 

de se penetrar no exame de matéria cuja competência está afeta à Excelsa Corte, 

ex vi do artigo 102 da Constituição Federal.

Recurso não conhecido.

(REsp 529.284/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 

26/8/2003, DJ 29/9/2003)

Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Matéria constitucional.

1.- É sabido que, em sede de recurso especial, não há lugar para se discutir, 

com carga decisória, preceitos constitucionais.

2.- A função do recurso especial é, exclusivamente, a de unificar o direito 

ordinário federal, em consequência de determinação da Carta Magna.

3.- Em sede de recurso extraordinário e que se desenvolve a interpretação e a 

aplicação de princípios constantes no nosso diploma maior. A relevância de tais 

questões fi cou reservada, em sede de recurso extraordinário, unicamente para o 

colendo Supremo Tribunal Federal.

4.- Não pratica, assim, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte 

no tocante ao ferimento ou não de regra posta na Constituição Federal, ou seja, 

sobre o art. 155, par. 2., inciso IX, da CF.

5.- O sistema de distribuição de competência recursal inserido em nosso 

ordenamento jurídico, pela Carta Maior, não pode ser rompido. Do mesmo modo 

que o colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, 

não se pronuncia sobre a violação ou negação de vigência de norma 

infraconstitucional, igual procedimento e adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça quando se depara com fundamentos constitucionais no curso do recurso 

especial.

6.- Omissão inexistente. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp 109.233/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 5/5/1997, DJ 23/6/1997)
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Desse modo, tendo em vista que o recurso em análise não aponta a 

violação de nenhuma norma infraconstitucional de direito material relacionada 

à demanda indenizatória proposta pela Sociedade Benefi cente Muçulmana - 

tais como as previstas, por exemplo, no Marco Civil da Internet e no Código 

Civil -, é impossível o reexame do mérito. Incide, por analogia, o óbice da 

Súmula n. 284/STF.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial apenas quanto ao 

pedido de decretação da nulidade do acórdão recorrido e, nessa extensão, nego-

lhe provimento.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fi xados, por equidade, 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fi cando majorados para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com correção monetária a partir da publicação do presente 

acórdão, a serem pagos em favor da parte recorrida, nos termos do art. 85, §§ 8º 

e 11, do CPC/2015.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.782.418-RJ (2018/0313595-7)

Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Recorrente: Joao Morais de Oliveira

Recorrente: Elaine Chagas de Oliveira

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: Rafael Ferreira Martins e Silva

Advogado: Roberto Ferreira Conte e outro(s) - RJ057369

EMENTA

Recurso especial. Ação de compensação por dano moral e 

reparação por dano material. Cumprimento de sentença. Quantia certa. 
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Medidas executivas atípicas. Art. 139, IV, do CPC/15. Cabimento. 

Delineamento de diretrizes a serem observadas para sua aplicação.

1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto 

em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018.

2. O propósito recursal é defi nir se, na fase de cumprimento de 

sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção 

do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas 

viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo.

3. O Código de Processo Civil de 2015, a fi m de garantir maior 

celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual 

incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, 

todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de 

qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios 

de controle efetivos.

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras 

de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, 

em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames 

constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos 

não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma 

razoável. Precedente específi co.

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, 

verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua 

patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo 

subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação 

adequada às especifi cidades da hipótese concreta, com observância do 

contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido 

do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo 

fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz 

respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal.

8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento 
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propugnado neste julgamento, é de rigor – à vista da impossibilidade 

de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos – o 

retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão.

9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido 

que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não 

estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo 

juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o 

preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes.

Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso 

especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo 

de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze 

e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Dr(a). Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, pela parte recorrente: Joao Morais de 

Oliveira e outra.

Brasília (DF), 23 de abril de 2019 (data do julgamento).

Ministra Nancy Andrighi, Relatora

DJe 26.4.2019

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cuida-se de recurso especial interposto 

por João Morais de Oliveira e Elaine Chagas de Oliveira, com fundamento na 

alínea “a” do permissivo constitucional.

Ação: de compensação por dano moral e reparação por dano material, 

em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos recorrentes em face de 

Rafael Ferreira Martins e Silva, devido a prejuízos decorrentes de acidente 

automobilístico.
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Decisão interlocutória: indeferiu os pedidos de suspensão do direito de 

dirigir e de retenção do passaporte do recorrido.

Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos 

recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que 

indefere suspensão da carteira nacional de habilitação e retenção de passaporte, 

sob o fundamento de que extrapolam os direitos patrimoniais do devedor. 

Manutenção. Arts. 789 e 824 do CPC/15. Responsabilidade patrimonial, e não 

pessoal, do devedor pelas suas dívidas. Art. 139, inciso IV, do CPC/15, que, ao 

prever medidas coercitivas atípicas, deve ser interpretado sistematicamente. 

Medidas pretendidas que não se mostram adequadas à localização de bens 

penhoráveis e imporiam limitação indevida ao direito de ir e vir. Desprovimento 

do recurso. (e-STJ Fl. 19)

Recurso especial: alegam violação do art. 139, IV, do CPC/15. Defendem o 

cabimento de medidas executórias atípicas, tais como a suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação e o recolhimento do passaporte do devedor, quando 

se tratar de provimentos necessários para assegurar o cumprimento de decisão 

judicial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O propósito recursal é defi nir 

se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de 

habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia 

são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo.

1. Das medidas executivas atípicas no CPC/15

O Código de Processo Civil de 2015, a fi m de garantir maior celeridade 

e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz 

“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Trata-se das chamadas medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, 

IV, do novo Código, cláusula geral que confere poder ao julgador para a adoção 
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de meios necessários à satisfação da obrigação não delineados previamente no 

diploma legal.

O legislador optou, desse modo, por abandonar o princípio até então 

vigente (ao menos para as hipóteses envolvendo obrigação de pagar quantia), 

da tipicidade das formas executivas, conferindo maior elasticidade ao 

desenvolvimento do processo satisfativo, de acordo com as circunstâncias de cada 

caso e com as exigências necessárias à tutela do direto material anteriormente 

reconhecido.

A atipicidade dos meios executivos, portanto, “defere ao juiz o poder-

dever para determinar medidas de apoio tendentes a assegurar o cumprimento 

de ordem judicial, independentemente do objeto da ação processual” (ALVIM, 

Angélica Arruda (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 214 - sem destaque no original).

Isso não signifi ca, todavia, que qualquer modalidade executiva possa ser 

adotada de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de 

controle efetivos.

Quanto ao ponto, a lição de MARINONI é bastante elucidativa:

Quando o uso das modalidades executivas está subordinado ao que está 

na lei, a liberdade do litigante está garantida pelo princípio da tipicidade. Mas 

se esse princípio foi abandonado ao se concluir que a necessidade de meio de 

execução - e, assim, a efetividade da tutela do direito material - varia conforme as 

circunstâncias dos casos concretos, é preciso não esquecer que o poder executivo 

não pode fi car destituído de controle. Como é evidente, jamais o vencedor ou 

o juiz poderão eleger modalidade executiva qualquer, uma vez que o controle 

do juiz, quando não é feito pela lei, deve tomar em conta as necessidades de 

tutela dos direitos, as circunstâncias do caso e a regra da proporcionalidade. 

Em outras palavras, a adoção dos meios executivos obviamente ainda pode ser 

controlada pelo executado. A diferença é que esse controle, atualmente, é muito 

mais sofi sticado e complexo do que aquele que simplesmente indagava se o 

meio executivo era o previsto na lei para a específi ca situação.

(MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 5ª ed. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 426)

Tive a oportunidade de esclarecer, quando do julgamento do RHC 99.606/

SP (3ª Turma, DJe 20/11/2018) que, como obstáculo à adoção dos meios 

atípicos e coercitivos indiretos na exequibilidade de obrigações de pagar quantia, 

parcela respeitável da doutrina aponta como óbice uma possível violação ao 

princípio da patrimonialidade da execução.
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Todavia, não se pode confundir a natureza jurídica das medidas de coerção 

psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de 

natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade, 

por confi gurarem punições em face do não pagamento da dívida.

A diferença mais notável entre os dois institutos acima enunciados é a de 

que, na execução de caráter pessoal e punitivo, as medidas executivas sobre o 

corpo ou a liberdade do executado tem como característica substituírem a dívida 

patrimonial inadimplida, nela sub-rogando-se, circunstância que não se verifi ca 

quando se trata da adoção de meios de execução indiretos.

É o que se observa, por exemplo, na prisão civil decorrente de dívida 

alimentar – medida coercitiva indireta –, na qual a privação temporária da 

liberdade do devedor de alimentos não o exime do pagamento das prestações 

vencidas ou vincendas (art. 528, § 5º, do CPC/15), inexistindo, destarte, sub-

rogação.

A demonstrar a ausência de substituição da dívida por uma punição 

corporal, deve-se ter em vista, também, que o pagamento da dívida alimentar 

autoriza a suspensão da ordem de prisão (art. 528, § 6º, do CPC/15), da mesma 

forma que, cuidando-se de astreintes, o juiz pode excluir a multa ou modifi car seu 

valor ou periodicidade na hipótese de o executado demonstrar o cumprimento, 

mesmo que parcial, ou a existência de justa causa para o descumprimento (art. 

537, § 1º, I e II, do CPC/15).

Na execução indireta, portanto, as medidas executivas não possuem força para 

satisfazer a obrigação inadimplida, atuando tão somente sobre a vontade do devedor.

Conforme ressalta a doutrina, “a adoção de medidas executivas coercitivas 

que recaiam sobre a pessoa do executado não signifi ca que seu corpo passa 

a responder por suas dívidas”, uma vez que, na verdade, “são apenas medidas 

executivas que pressionam psicologicamente o devedor para que esse se convença 

de que o melhor a fazer é cumprir voluntariamente a obrigação” (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas coercitivas atípicas na execução de 

obrigação de pagar quantia certa: Art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo: 

RePro, São Paulo, n. 264, p. 107-150).

Do mesmo modo, não se pode falar em inaplicabilidade das medidas 

executivas atípicas meramente em razão de sua potencial intensidade quanto à 

restrição de direitos fundamentais. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio 

prevê a incidência de diversas espécies de medidas até mesmo mais gravosas 

do que essas, como bem anotado em artigo publicado por AZEVEDO e 

GAJARDONI:
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[...] no plano pragmático, desconsidera-se que há diversas medidas no 

ordenamento jurídico que tipicamente se equiparam ou apresentam maior 

intensidade em termos de restrição de direitos fundamentais do que as medidas 

executivas atípicas. Basta pensar nas hipóteses de despejo forçado, busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, ou mesmo nas medidas protetivas 

para proteção do patrimônio de grupos vulneráveis (mulheres, idosos, crianças 

e adolescentes etc.). Há, ainda, inúmeras medidas administrativas coercitivas, 

adotadas em razão do interesse público, decorrentes de relações fiscais, 

aduaneiras, urbanísticas ou de trânsito, as quais, embora representem restrições a 

direitos fundamentais, não carregam a pecha da inconstitucionalidade.

(AZEVEDO, Júlio Camargo de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Um novo 

capítulo na história das medidas executivas atípicas. Disponível em https://goo.gl/

VAY72D. Consulta realizada em 28/3/2019)

Não se nega, no entanto, que, em certas ocasiões, a adoção de coerção indireta 

ao pagamento voluntário possa se mostrar desarrazoada ou desproporcional, 

sendo passível, nessas situações, de confi gurar medida comparável à punitiva.

A ocorrência dessas situações deve ser, contudo, examinada caso a caso, e 

não aprioristicamente, por se tratar de hipótese excepcional que foge à regra de 

legalidade e boa-fé objetiva estabelecida pelo CPC/15.

Não por outro motivo, o STJ vem entendendo que “as modernas regras 

de processo [...], ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em 

nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, 

apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que 

restrinjam direitos individuais de forma razoável” (RHC 97.876/SP, 4ª Turma, 

DJe 9/8/2018).

Para que seja adotada qualquer medida executiva atípica, portanto, deve 

o juiz intimar previamente o executado para pagar o débito ou apresentar bens 

destinados a saldá-lo, seguindo-se, como corolário, os atos de expropriação 

típicos.

O contraditório prévio é, aliás, a regra no CPC/15, em especial diante da 

previsão do art. 9º, que veda a prolação de decisão contra qualquer das partes 

sem sua prévia oitiva fora das hipóteses contempladas em seu parágrafo único.

A decisão que autorizar a utilização de medidas coercitivas indiretas deve, 

ademais, ser devidamente fundamentada, a partir das circunstâncias específi cas 

do caso, não sendo sufi ciente para tanto a mera indicação ou reprodução do 

texto do art. 139, IV, do CPC/15 ou mesmo a invocação de conceitos jurídicos 

indeterminados sem ser explicitado o motivo concreto de sua incidência na 

espécie (art. 489, § 1º, I e II, do CPC/15).
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De se observar, igualmente, a necessidade de esgotamento prévio dos meios 

típicos de satisfação do crédito exequendo, tendentes ao desapossamento do 

devedor, sob pena de se burlar a sistemática processual longamente disciplinada 

na lei adjetiva.

Vale destacar, por oportuno, que o CPC/15, em seu art. 8º, estabeleceu 

com norma fundamental do processo civil o atendimento aos fi ns sociais do 

ordenamento jurídico e às exigências do bem comum, observado o resguardo e 

a promoção da dignidade da pessoa humana, assim como da proporcionalidade, 

da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da efi ciência.

Respeitado esse contexto, portanto, o juiz está autorizado a adotar medidas 

que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do 

credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o 

débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo.

Frise-se, aqui, que a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência 

de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer 

a dívida – é premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria 

razão apta a justifi car a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar 

provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito.

Em suma, é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, 

verifi cando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a 

cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, 

por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especifi cidades da 

hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da 

proporcionalidade.

2. Da hipótese concreta

No particular, todavia, verifi ca-se do quadro fático desenhado pelo acórdão 

impugnado que o recorrido foi devidamente intimado para pagamento da 

dívida, tendo se quedado inerte, e que não houve a localização de bens em seu 

nome após busca nos sistemas de pesquisa RENAJUD e INFOJUD.

O Tribunal de origem, não obstante, indeferiu o pedido de adoção de 

medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que “a responsabilidade 

do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial e não 

pessoal” (e-STJ fl . 22).

Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado 

neste julgamento, impõe-se – à vista da impossibilidade de esta Corte revolver 
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o conteúdo fático-probatório dos autos – o retorno dos autos ao Tribunal local 

para verifi cação dos pressupostos aqui assentados.

De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto 

a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de 

apreensão do passaporte do devedor recalcitrante – hipótese dos autos – não 

estão, em abstrato, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo 

executivo, desde que comprovada sua necessidade e adequação à hipótese 

específi ca dos autos. Nesse sentido: HC 411.519/SP, Terceira Turma, DJe 

03/10/2017; RHC 97.876/SP, Quarta Turma, DJe 09/08/2018.

3. Conclusão

Forte em tais razões, dou provimento ao recurso especial, para determinar 

o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fi m de que proceda ao exame da 

questão de acordo com as premissas assentadas neste julgamento.




