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O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA NO OLHAR DO STJ
De junho de 2005, quando a Lei de Recuperação Judicial e Falê ncia (Lei 11.101) entrou em
vigor, até maio de 2018, o Brasil registrou 10.286 pedidos de recuperação e outros 31.128
de falência, segundo dados do Serasa Experian. Nesse mesmo período, 8.159 pedidos de
recuperação foram deferidos e 13.327 falências foram decretadas.
O grande diferencial entre a nova lei e o Decreto -Lei 7.661/45, que antes regulava a
falência e o velho instituto da concordata, é que o foco passou a ser a preservação da
empresa – isto é, da produção de bens e serviços, dos empregos e dos int eresses dos
credores. Centrada na função social da empresa, a Lei 11.101/05 trouxe para a cena a
figura da recuperação judicial, ampliando as possibilidades de saneamento financeiro das
sociedades em crise para evitar sua quebra.
Os números dos últimos 13 anos demonstram a importância da lei, já que, mesmo com as
novas regras, os pedidos de falência ainda superam os de recuperação judicial em uma
proporção de três por um.
O governo federal encaminhou em maio de 2018 ao Congresso uma proposta de atualização
de até 80% do conteúdo da Lei 11.101/05. O projeto tramita no Senado, mas não há
previsão para a votação. Entre as inovações, o novo texto confere mais poder às
instituições financeiras no gerenciamento e na negociação de créditos.
No STJ, ambos os institutos – falência e recuperação – são frequentemente examinados. O
tribunal analisa equações que envolvem, de um lado, os interesses dos credores e, de
outro, o princípio da preservação da empresa.
Ganhos sociais
O objetivo da preservação da empresa pode impe dir, por exemplo, a busca e apreensão de
bens considerados necessários para as atividades produtivas. Ao julgar o CC 149.798, a
ministra Nancy Andrighi explicou que, apesar da inadimplência, a constrição dos bens
prejudicaria a eventual retomada das atividades da empresa.
“Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para
avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses,
não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais à sua atividade empresarial”, disse ela.
Em outro conflito, CC 118.183, Nancy Andrighi lembrou que o STJ enfrenta situações nas
quais é necessário definir qual juízo detém a competência para praticar atos de execução
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incidentes sobre o patrimônio de empresas falidas ou em recuperação. Segundo a
magistrada, as decisões proferidas sempre têm, como norte, a necessidade de preservação
da par conditio creditorum, nas falências, ou do princípio da continuidade da empresa, nas
recuperações judiciais.
A justificativa de se proceder a tal análise, segundo a ministra, é que o juízo da falência
tem melhores condições para decidir acerca das ques tões, de modo a preservar a empresa:
“Não se pode perder de vista o objetivo maior, de preservação da empresa, que orientou a
introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, da regra do artigo 60, parágrafo único, da
Lei 11.101/05. O que buscou o legislador, com tal regra, foi implementar a ideia de que a
flexibilização de algumas garantias de determinados credores, conquanto possa implicar
aparente perda individual, numa análise imediata e de curto prazo, pod e significar ganhos
sociais mais efetivos, numa análise econômica mais ampla, à medida que a manutenção do
empreendimento pode implicar significativa manutenção de empregos, geração de novos
postos de trabalho, movimentação da economia, manutenção da saúde financeira de
fornecedores, entre inúmeros outros ganhos”, declarou Nancy Andrighi.
Fazenda Pública
Até mesmo a Fazenda Pública deve obedecer à regra de respeitar as deliberações do juízo
universal da falência, não havendo autonomia para atos de constriçã o de crédito junto à
empresa recuperanda.
“A jurisprudência desta corte superior firmou entendimento de que não são adequados, em
execução fiscal, os atos de constrição que possam afetar, de alguma forma, o plano de
recuperação judicial da sociedade empres ária, em homenagem ao princípio da preservação
da empresa, porquanto o pagamento do crédito tributário devido será assegurado, no
momento oportuno, pelo juízo falimentar, observadas as preferências legais, não havendo,
assim, prejuízo à Fazenda Pública”, j ustificou o ministro Benedito Gonçalves ao analisar
o REsp 1.592.455.
Tendo em vista a multiplicidade de recursos, os ministros d a Primeira Seção do STJ
afetaram em fevereiro de 2018 o seguinte tema para julgamento sob o rito dos repetitivos:
possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial,
em sede de execução fiscal ( Tema 987).
Processos suspensos
Ainda no campo das questões entre a empresa recuperanda e a Fazenda Pública, a
suspensão das execuções, embora não seja regra prevista na Lei 11.101/05, pode ser
determinada com a finalidade de preservação da empresa. Ao julgar o REsp 1.548.587, o
ministro Gurgel de Far ia resumiu o entendimento:
“Atento ao artigo 6º da Lei 11.101/05, este Tribunal Superior tem externado que, embora o
deferimento do plano de recuperação judicial, por si só, não implique a suspensão do
processo executivo, os atos de constriçã o patrimonial só serão adequados caso não
coloquem em risco a atividade empresarial, pois o referido instituto tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico -financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses
dos credores.”
Gurgel de Faria lembrou que existe presunção de suspensão da execução fiscal nos termos
do artigo 151 do Código Tributário Nacional, “pois não é legítimo concluir que a
regularização do estabelecimento empresarial poss a ser feita exclusivamente em relação
aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal”.
Nesses casos, segundo o magistrado, seja qual for a medida de constrição adotada na
execução fiscal, será possível flexibilizá -la se, com base nas circunstâncias concretas,
devidamente provadas nos autos e valoradas pelo juízo, for apurada a necessidade de
aplicação do princípio da menor onerosidade.
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Pequenos valores
Uma das formas que a legislação encontrou para assegurar a preserva ção da empresa é o
estabelecimento de um valor mínimo para justificar os pedidos de falência. Segundo
o artigo 94da Lei 11.101/05, a obrigação líquida mínima não cumprida apta a embasar o
pedido de falência é de 40 salários mínimos.
Ao julgar o REsp 1.023.172, em 2012, a Quarta Turma do STJ aplicou o dispositivo também
para um caso que começou a tramitar ainda sob a vigê ncia do Decreto-Lei 7.661/45. O
pedido de falência foi feito com base em duplicatas que somavam pouco mais de R$ 6 mil,
ou cerca de 34 salários mínimos em julho de 2001, época do pedido.
O relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, destacou que, embora a nova lei tenha
entrado em vigor em 2005, é possível, em certos casos, aplicar seus dispositivos para
privilegiar o princípio da preservação da empresa. Ele destacou que princípios
constitucionais também devem ser considerados, e não apenas o direito int ertemporal:
“Com efeito, a Constituição da República consagra a proteção à preservação da empresa
por duas razões basilares: (i) é forma de conservação da propriedade privada; (ii) é meio de
preservação da sua função social, ou seja, do papel socioeconômic o que ela desempenha
junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente promovedor de empregos.
Assim, o princípio da preservação da empresa cumpre a norma maior, refletindo, por
conseguinte, a vontade do poder constituinte originário.”
Salomão lembrou que, em alguns casos, a satisfação da dívida é irrelevante se comparada
à importância social e econômica da preservação da empresa.
“Tendo-se como orientação constitucional a preservação da empresa, refoge à noçã o de
razoabilidade a possibilidade de valores insignificantes provocarem a sua quebra, razão
pela qual a preservação da unidade produtiva deve prevalecer em detrimento da satisfação
de uma dívida que nem mesmo ostenta valor compatível com a repercussão soc ioeconômica
da decretação da falência”, disse o ministro.
Protesto
O valor de 40 salários mínimos pode ser alcançado por título individual ou pela soma dos
títulos. Ao analisar um caso em que se questionou a execução parcial da dívida, os
ministros destacaram esse entendimento, já que o montante efetivamente executado era
inferior a 40 salários.
O colegiado destacou a importância de a dívida ser comprovada com o efetivo protesto dos
títulos. Mesmo nos casos em que a dívida é superior ao limite mínimo exigid o pela lei, é
preciso que os protestos tenham efetivamente sido realizados, sob pena de inviabilizar o
pedido de falência.
No REsp 1.124.763, o valor da dívida alegada nos autos era de R$ 25 mil (mais de 70
salários na época), mas nem todos os cheques emitidos foram protestados. O ministro
relator do caso, Villas Bôas Cueva, resumiu o entendimento da corte:
“Para que a falência seja decret ada, é imperioso que todos os títulos executivos não pagos
sejam protestados ou, pelo menos, caso o protesto seja de apenas alguns desses títulos,
que perfaçam o valor de 40 salários mínimos, conforme expressa disposição legal. No caso
em exame, o protesto realizado pelo ora recorrente foi de apenas um dos títulos executivos,
sem que fosse alcançado o valor estipulado em lei.”
Juízo da falência
No contexto de falência ou recuperação judicial, o juízo universal é sempre o responsável
pelo produto da arrematação ou alienação judicial de bens da empresa recuperanda.
As execuções fiscais em curso quando do pedido de recuperação não são suspensas, mas
o produto desses processos deve ser encaminhado ao juízo universal para a correta
destinação dos valores. Ao anal isar um conflito de competência, a Segunda Seção decidiu
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que cabia ao juízo universal decidir acerca do produto de um leilão de imóvel realizado em
execução fiscal na Justiça Federal.
O entendimento do STJ privilegia o juízo universal por este ter amplo co nhecimento sobre
as limitações e necessidades da empresa recuperanda.
“As ações de natureza fiscal não se suspendem em razão do deferimento de recuperação
judicial, conforme o artigo 6º, parágrafo 7º, da Lei 11.101/05. Deve -se ressalvar que o valor
obtido com a eventual alienação de bens perante o juízo federal deve ser remetido ao juízo
estadual, entrando no plano de recuperação da empresa”, afirmou o ministro Sidnei Beneti,
relator do CC 117.184.
No caso da empresa recuperanda sofrer falência, tal fato não altera a situação. Ao analisar
o REsp 914.712, o ministro Luiz Fux (hoje no Supremo Tribunal Federal) lembrou que não
há que se discutir, em sede de execução, qual a preferência para o levantamento dos
valores do bem arrematado:
“A falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de
execução fiscal, nem de desconstituir a penhora realizada anteriormente à quebra.
Outrossim, o produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao
juízo universal da falência para apuração das preferências.”
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CARTORÁRIA COM OUTRO CARGO PÚBLICO É
INCOMPATÍVEL, CONFIRMA SEGUNDA TURMA
Para a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é possível acumular o
exercício de atividade cartorária com o cargo de analista do Poder Judiciário, mesmo que o
servidor tenha pedido licença sem vencimentos das suas funções.
Com base nesse entendimento, o colegiado, por unanimidade, rejeitou recurso em mandado
de segurança interposto por servidor que queria assumir uma delegação de serventia em
Cruz das Almas (BA) sem pedir exoneração do cargo que exercia anteriormente.
O Tribunal de Justiça da Bahia negou o mandado de segurança sob o argumento de que
havia previsão expressa no edital de que, para ass umir a serventia, seria necessário
apresentar uma declaração de desincompatibilização de cargo público, além do
cumprimento das exigências da Lei 8.935/94.
No recurso ao STJ, o servidor alegou que o artigo 25 da Lei 8.935/94 prevê a
incompatibilidade do exercício da delegaçã o com o exercício de outro cargo público. Pediu
então que o enfoque da análise se desse sobre o significado de "exercício", argumentando
que o pedido de licença para o tratamento de assuntos particulares, no cargo de analista
judiciário, faria com que ele não estivesse em exercício efetivamente.
Preceito claro
Segundo o ministro relator, Mauro Campbell Marques, a lei estabelece claramente a
incompatibilidade entre a atividade notarial e de registro com qualquer outra função pública
e com o exercício da advo cacia.
O ministro explicou que a licença para tratar de interesses particulares prevista nos artigos
81, inciso VI, e 91 da Lei 8.112/90 não é suficiente para suprimir a previsão de
incompatibilidade entre as funções expressa no artigo 25 da Lei 8.935/94.
Ao negar provimento ao recurso, o relator disse que o pedido de afastamento temporário ou
o pedido de licença para tratamento de assuntos particulares do cargo público não podem
se sobrepor às exigências da norma legal. Para ele, a vedação expressa na lei implica a
necessidade de opção entre a delegação ou o cargo público, com a respectiva exoneração
do cargo ou a recusa à delegação.
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“O preceito é muito claro ao estabelecer a incompatibilidade entre a atividade notarial e de
registro com qualquer outra função pública, ainda que exercida em comissão, propugnando
uma vedação absoluta a que um servidor público possa desempenhar as atividades
inerentes à delegação cartorária, ainda que essa função seja temporária e sem vínculo
efetivo, como na hipótese dos cargos comissionados”, afirmou.
ANULADO ACÓRDÃO QUE OBRIGAVA BR A PAG AR INDENIZAÇÃO BILIONÁRIA POR
SUPOSTA QUEBRA DE CONTRATOS
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP) que obrigava a Petrobras Distribuidora (ou BR Distribuidora) a
pagar indenização por danos morais e materiais, que poderia superar a cifra de R$ 8
bilhões, pelo suposto rompimento injustificado de contratos com o Grupo Forte.
Por maioria, o colegiado deu provimento ao recurso da BR para anular acórdão proferido
em embargos declaratórios pelo TJSP e determinar o retorno dos autos àquela corte para
que se manifeste sobre os pontos omissos levantados nos embargos.
A BR e o Grupo Forte firmaram contratos de locação, sublocação e contratos de promessa
de compra e venda mercantis, além de promover cessões de créditos e emissão de
debêntures com a finalidade de recuperar financeiramente o Grupo Forte. Entretanto, houve
a quebra dos contratos.
O tribunal paulista condenou a Petrobras ao ressarcimento de perdas e danos ao Grupo
Forte, em valor atual que pode superar R$ 8 bilhões, pois considerou que ela rompeu
“injustificadamente” os contratos, “frustrando o objetivo primordial da emissão das
debêntures e causando prejuízos aos outros contratantes, pessoas físicas e empresas do
Grupo Forte”.
Para a corte paulista, os prejuízos morais da quebra do contrato eram “indiscutíveis” e
trouxeram “sério e angustiante abalo psíquico” ao Grupo Forte, também a “perd a da
respeitabilidade das empresas, que buscavam, com dignidade, solver as dificuldades que
enfrentavam”.
O ministro Luis Felipe Salomão proferiu voto que foi acompanhado pelos ministros Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi, ficando venci do o relator, desembargador
convocado Lázaro Guimarães. Para Salomão, o TJSP não se pronunciou sobre várias
questões apontadas pela BR nos embargos de declaração.
Omissões
Entre outras omissões, o ministro considerou que o acórdão do TJSP, embora tenha
afirmado que a BR se comprometeu a anuir à cessão do crédito, consistente nos locativos
que se obrigou a pagar ao Grupo Forte, com intuito final de emissão de debêntures, “não
indicou o liame obrigacional para que a recorrente anuísse a todos os termos e cond ições
insertos na cláusula 3.1, segundo a qual se veria obrigada ao pagamento dos aluguéis,
despida da prerrogativa de compensar créditos seus oriundos de outros pactos, além de
não poder opor qualquer exceção”.
Outro ponto discutido pelos ministros foi qu e o tribunal paulista não enfrentou, à luz do
Código Civil, “a incidência de cláusulas penais instituídas para a hipótese de total
inadimplemento das obrigações ajustadas, em todos os contratos, fazendo o valor
condenatório superar em mais de dez vezes o v alor da obrigação relativa à emissão das
debêntures, podendo superar, em valores atuais, a cifra de R$ 8 bilhões”.
Segundo Salomão, o TJSP também “não se pronunciou sobre relevante argumento”
levantado pela BR Distribuidora de que não descumpriu os contrat os de sublocação e os
contratos de promessa de compra e venda mercantil, de modo que não haveria justificativa
para o pagamento das multas estipuladas.
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Afirmou ainda que o acórdão foi omisso ao reconhecer a inadimplência do Grupo Forte no
primeiro ano de vigência dos contratos de compra e venda, ao não detalhar em que
consistiram os “eventuais atrasos nos pagamentos de combustíveis e outros produtos”.
Nesse sentido, “considerando que, em sede de liquidação, o valor das multas e indenização
impostas podem ultrapassar a casa dos bilhões de reais” e que a pendência existe há quase
duas décadas, “se revela imperioso o esclarecimento desses pontos pelo tribunal de
origem”, concluiu.
EM PROCESSO ELETRÔNICO, AGRAVANTE NÃO PRECISA JUNTAR CÓPIA DE
RECURSO NA ORIGEM
Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando houver tramitação
eletrônica do feito em primeira e segunda instância, o agravante não terá de requerer a
juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interp osição
e da relação dos documentos que o instruem, bastando comunicar o fato ao juiz da causa.
Segundo o colegiado, essa é a melhor interpretação para a determinação contida no
parágrafo 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil de 201 5, pois no Brasil ainda
existem autos físicos tramitando em comarcas e tribunais. Dessa forma, se o processo
tramitar de forma eletrônica na primeira e na segunda instância, o agravante não terá a
obrigação de juntar a cópia do recurso na origem.
Recurso não conhecido
No caso analisado pela turma, uma mulher interpôs agravo de instrumento nos autos de
ação de inventário. O Tribunal de Justiça, baseado no artigo 1.018 do CPC, não conheceu
do recurso alegando que ela não juntou a cópia integral das razões do agravo de
instrumento perante o primeiro grau, o que teria impedido o exercício do juízo de
retratação.
Ao recorrer ao STJ, a mulher sustentou que não seria obrigatória a juntada da cópia da
petição do agravo de instrumento na origem porque o feito originá rio tramitava de forma
eletrônica no juízo de primeiro grau, não importando que o agravo de instrumento tivesse
tramitação física no Tribunal de Justiça local.
Acesso eletrônico
O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que a finalidade dos parágrafos do artigo 1.018
do CPC é possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas
decisões interlocutórias e que possa haver o contraditório da parte adversária, a partir do
efetivo conhecimento do manejo do agravo de instrumento.
Nos casos em que houver processo eletrônico, segundo o ministro, o juízo de primeiro grau
poderá ter acesso eletronicamente ao agravo interposto, o que afasta a obrigatoriedade de
o agravante juntar cópia da petição e demais documentos.
“Quando houver tramitação eletrônica dos feitos na origem e no Tribunal de Justiça, o
agravante não terá o ônus de requerer a juntada da cópia da petição do agravo de
instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o
instruem, bastando apenas que comunique tal fato ao juiz da causa ou que tal providência
seja feita pela secretaria judiciária da comarca, porque o acesso a ele seria simples”,
ressaltou.
Por outro lado, Moura Ribeiro destacou que, se o processo tramitar fisicamente na Justiça
de primeiro grau, permanece a obrigatoriedade de comunicar a interposição do agravo de
instrumento no tribunal e também de levar ao magistrado a cópia das peças, para que
possa ser exercido o juízo de retratação.
Como a agravante, no caso em análise, comunicou a interposição do agravo de instrumento
ao juízo, o ministro Moura Ribeiro, aplicando os princípios da não surpresa e da primazia do
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mérito e o artigo 932 do CPC, decidiu pela cassação do acórdão recorrido, com a
concessão de prazo de cinco dias para que a recorrente complemente a documentação
exigida.
PLANO DE SAÚDE NÃO PODE RECUSAR TRATAMENTO COM BASE EM USO OFF
LABEL DE MEDICAMENTO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a operadora de plano
de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de
que o medicamento a ser utilizado está fora das indicações descritas em bula registrada na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ao negar provimento a um recurso espe cial da Amil, o colegiado manteve a obrigação de
que a operadora forneça o medicamento Temodal, destinado a tratamento de câncer. O uso
de medicamentos para situações não previstas na bula é conhecido como off label.
Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a autoridade responsável por
decidir sobre a adequação entre a enfermidade do paciente e as indicações da bula é o
médico, e não a operadora do plano de saúde.
Prejuízo inaceitável
“Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a
doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência
na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo”, disse a relatora.
Nancy Andrighi afirmou que a conduta da operadora, supostamente justificada por
resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “chega ao absurdo
de envolver os limites de interpretação da bula diante de uma situação concreta”. Segundo
a ministra, a situação analisada ilustra perfeitamente os riscos que a ingerência da
operadora pode gerar para a vida e a saúde de pacientes.
No caso, a segurada ajuizou a ação depois que a operadora se negou a fornecer a
medicação Temodal, prescrita pelo médic o oncologista para tratar neoplasia maligna do
encéfalo. Em primeira e segunda instância, a operadora foi condenada a fornecer o
medicamento e a pagar R$ 2.500 por danos morais.
Experimental
A Amil alegou que o Temodal é um tratamento experimental, vedado pela Lei dos Planos
de Saúde e por resoluções da ANS. Afirmou também que se trata de tratamento off label,
isto é, o fármaco não tem indicação para o caso para o qual o médico o
prescreve, assumindo o profissional o risco por eventuais danos causados ao paciente.
O caráter experimental previsto na Lei dos Planos de Saúde, segundo a ministra, diz
respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário
ou, ainda, àquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. De acordo com
a relatora, esse não é o caso do Temodal, que tem registro na Anvisa.
A ministra destacou que, ao analisar a alegação, as instâncias ordinárias concluíram não
haver prova de que o tratamento seja experimental. Ela acrescentou que a atitude da
operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, situação prevista no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
Nancy Andrighi afirmou ainda que a delicada situação vivenciada pela paciente evidenciou a
condição de dor e abalo psicológic o e gerou prejuízos à sua saúde já combalida,
configurando dano moral passível de compensação. O valor de R$ 2.500 só não foi alterado
porque não houve pedido nesse sentido.
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PARA TERCEIRA TURMA, INTERESSE SOCIAL JUSTIFICA JULGAMENTO DE RECURSO
MESMO APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA
O interesse coletivo pode justificar o julgamento do mérito de um recurso especial mesmo
após pedido de desistência apresentado pela parte, já que é papel do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) uniformizar a legislação infraconstituc ional e fixar teses que servirão de
referência para as instâncias ordinárias em todo o país.
Com esse entendimento, a Terceira Turma do STJ rejeitou o pedido de desistência
formulado pela Amil e prosseguiu no julgamento de mérito de um recurso que questionava
a obrigação do plano de saúde de custear tratamento de câncer com medicamento off label,
conforme determinado pelo acórdão recorrido.
A pauta foi publicada no dia 20 de agosto. O pedido de desistência foi entregue na
secretaria às 18h46 de 24 de agosto, uma se xta-feira, e concluso ao gabinete em 27 de
agosto, apenas um dia antes do julgamento.
Contexto
A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que, de acordo com o artigo 998 do
Código de Processo Civil de 2015, a parte tem o direito, a qualquer tempo, de desistir do
recurso. Disse, porém, que tal comando legislativo não pode ser interpretado de forma
isolada, “atendo-se apenas à sua literalid ade e ignorando o contexto em que está inserido”.
A ministra destacou que o STJ foi criado na Constituição de 1988 para fixar teses de direito
que servirão de referência para as instâncias ordinárias de todo o país.
“A partir daí, infere-se que o julgament o dos recursos submetidos ao STJ ultrapassa o
interesse individual das partes envolvidas, alcançando toda a coletividade para a qual suas
decisões irradiam efeitos”, afirmou.
Segundo a magistrada, o novo CPC já não impede a análise do mérito no caso de rec ursos
repetitivos, mesmo após desistência, e tal premissa deve ser válida de forma indistinta para
o julgamento de todos os recursos especiais, “cujo resultado sempre abrigará
intrinsecamente um interesse coletivo, ainda que aqueles sujeitos ao procediment o dos
repetitivos possam tê-lo em maior proporção”.
Manipulação
Chancelar a desistência sem levar em conta todos os contornos concretos em que é
formulada, segundo a ministra, seria uma forma de permitir a manipulação da jurisprudência
do STJ.
“Estar-se-ia chancelando uma prática extremamente perigosa e perniciosa, conferindo à
parte o poder de determinar ou influenciar, arbitrariamente, a atividade jurisdicional que
cumpre o dever constitucional do STJ, podendo ser caracterizado como verdadeiro atentado
à dignidade da Justiça”, declarou a ministra.
O risco de manipulação, de acordo com a relatora, é maior nos casos de grandes litigantes,
réus em centenas de processos. Para Nancy Andrighi, é direito desistir do processo, mas,
verificada a existência de inter esse público, o relator pode, mediante decisão
fundamentada, promover o julgamento do recurso para possibilitar a apreciação da questão
de direito.
No caso sob análise da Terceira Turma, a relatora destacou o incontestável interesse
coletivo que envolve a controvérsia, tendo em vista o número de pessoas beneficiárias de
planos de saúde e a quantidade de processos em que se questiona o não fornecimento de
medicação específica.
Leia o voto da relatora.
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MANTIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CONTRA EX -PRESIDENTE DO BRADESCO
POR SUPOSTA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisã o do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) que trancou a ação penal movida contra Luiz Carlos Trabuco
Cappi, ex-presidente do Bradesco e atual presidente do conselho de administração do
banco. Ele era acusado de corrupção ativa no âmbito do Conselh o Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), do Ministério da Fazenda.
Os supostos ilícitos foram apurados na Operação Zelotes. Conforme a denúncia, Trabuco
teria prometido vantagem indevida a servidores públicos com o intuito de interceder junto
ao Carf nos pedidos de compensação de créditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes
sobre juros de capital próprio do conglomerado que controla o Bradesco e no pedido de
revisão tributária relativa aos últimos cinco anos de interesse do banco.
O TRF1 entendeu que a denúncia não descreveu com clareza em que teriam consistido os
atos de corrupção atribuídos ao réu, nem ofereceu “suporte probatório mínimo” para
subsidiar a autoria quanto aos ilícitos narrados, sendo apenas “suposições abstratas” do
MPF sobre a condição de presidente da instituição bancária.
Requisitos
O ministro Nefi Cordeiro, relator do recurso no STJ, lembrou que toda denúncia necessita
preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, “devendo conter a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá -lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas”.
De acordo com ele, as exigências contidas no dispositivo foram estabelecidas para garantia
e efetividade do princípio da ampla defesa e para permitir ao acusado “condições de
formular sua defesa no limite da acusação penal que lhe é imposta”.
O ministro destacou que, além de o MPF não descrever o fato criminoso, afirmou que
Trabuco, “apenas por ser presidente da instituição financeira, possuiria o domínio do fato”,
contudo não descreveu “as condutas precisas e individualizadas d a prática delituosa, o que
não se admite, sob pena de acarretar responsabilidade penal objetiva”.
Denúncia genérica
Para Cordeiro, a denúncia é “genérica e imprecisa”, pois não foram demonstrados os atos
do acusado que se encaixariam no tipo penal previst o no artigo 333 do Código Penal, e
também porque não foi mencionada qual seria a promessa ou o valor oferecido, nem como
e quando a oferta ilícita teria si do realizada e se houve pagamento indevido pelos diretores
do banco, muito menos ficou evidenciado que Trabuco, “na condição de presidente da
instituição financeira, participou, celebrou ou mesmo anuiu com acordo ilícito entre os
servidores denunciados”.
A Sexta Turma concluiu pela inépcia da denúncia e pela ausência de justa causa para a
ação penal. Para modificar o entendimento do TRF1 de que não há provas suficientes para
o recebimento da denúncia, segundo o relator, seria necessário reexaminar esse cont exto
fático-probatório do processo, o que não é admitido em recurso especial ( Súmula 7).
Leia o acórdão.
DANO MORAL COLETIVO EXIGE LESÃO INTOLERÁVEL DE VALORES FUNDAMENTAIS
DA SOCIEDADE
Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiç a (STJ), o dano moral coletivo
indenizável é configurado somente nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de
valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei
ou contrato.
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O colegiado, a partir desse entend imento, deu parcial provimento a um recurso da BV
Financeira para excluir da condenação em ação civil coletiva o valor de R$ 300 mil
referente a danos morais coletivos.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia condenado a instituição financeira pel a
cobrança da tarifa de emissão de boleto, considerada indevida. Entre outros termos da
condenação, a BV Financeira teve de arcar com danos morais e materiais em virtude da
cobrança da tarifa.
Para a relatora do recurso da financeira no STJ, ministra Nancy Andrighi, o único ponto a
ser reformado no acórdão recorrido diz respeito aos danos morais coletivos, que ela
entendeu não configurados.
“Na hipótese em exame, a violação verificada pelo tribunal de origem – a exigência de uma
tarifa bancária considerada indevida – não infringe valores essenciais da sociedade,
tampouco possui os atributos da gravidade e intolerabilidade, configurando a mera
infringência à lei ou ao contrato, o que é insuficiente para sua caracterização”, disse.
Valores primordiais
Nancy Andrighi destacou que a condenação em virtude de danos morais coletivos visa
ressarcir, punir e inibir a injusta e inaceitável lesão aos valores primordiais de uma
coletividade. Tal dano ocorre, na visão da magistrada, quando a conduta “agride, de modo
totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da
sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva”.
No voto acompanhado pela maioria do colegiado, a ministra afirmou que “a integrid ade
psicofísica da coletividade vincula -se a seus valores fundamentais, que refletem, no
horizonte social, o largo alcance da dignidade de seus membros e o padrão ético dos
indivíduos que a compõem, que têm natureza extrapatrimonial, pois seu valor econômi co
não é mensurável”.
Leia o acórdão.
PRIMEIRA SEÇÃO VAI JULGAR PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃ O SOBRE RENDA INICIAL
DE APOSENTADORIA
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin admitiu um pedido de
uniformização de interpretação de lei a respeito da sistemática utilizada para apurar a renda
média inicial de benefício concedido pelo INSS.
O pedido do INSS foi formulado após decisão da Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU), que negou a pretensão da autarquia.
A TNU afirmou que a decisão atacada estava de acordo com o entendimento das turmas
recursais, segundo a qual, a atualização dos salários de contribuição é feita até o mês
anterior à data do benefício, e não apenas até a data em que foram preenchidos os
requisitos para a sua concessão.
De acordo com a TNU, é inadequada a metodologia de cálculo da renda mensal inicial
prevista no parágrafo único do artigo 187 do Regulamento da Previdência Social, previsto
no Decreto 3.048/99.
No pedido de uniformização dirigido ao STJ, o INSS citou jurisprudência do tribunal no
sentido da aplicabilidade do artigo 187 para fins de cálculo da renda média inicial.
Legislação vigente
O INSS afirmou que a renda média inicial do benefício deve ser calculada em conformidade
com a legislação vigente ao tempo em que foram preenchidos os requisitos para concessão
do benefício previdenciário – no caso, a regra do artigo 187 do Decreto 3.048/99.
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O ministro Herman Benjamin destacou que, conforme apontado pelo INSS, há divergência
do entendimento da TNU com julgado da Segunda Turma do STJ. Segundo o ministro, a
divergência justifica o processamento do pedido de uniformização.
O ministro comunicou a decisão ao presidente da TNU e aos presidentes das turmas
recursais, abrindo vista para o Ministério Público Federal. Posteriormente, o mérito do
pedido será julgado pelos ministros da Primeira Seção do STJ.
Leia a decisão.
EMPRESA ESTRANGEIRA COM REPRESENT ANTE NO BRASIL NÃO PRECISA PAG AR
CAUÇÃO PARA AGIR EM JUÍZO
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a exigência de caução para
que uma sociedade empresarial estrangeira possa litigar no Brasil, após a comprovação de
que está devidamente representada no país.
A MSC Mediterranean Shipping Compa ny S/A ajuizou ação de cobrança contra uma firma
brasileira de importação e exportação.
Na primeira instância, o processo foi extinto sem resolução do mérito, porque a autora
deixou de efetuar o depósito da caução fixada pelo artigo 835 do Código de Proces so Civil
de 1973, o qual impõe essa exigência para a empresa estrangeira litigar no Brasil se não
dispuser de bens suficientes para suportar o ônus de eventual sucumbência.
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a extinção do processo, afirmando que
a caução era exigível pois a empresa estrangeira não tinha a devida representação no país.
Ao recorrer ao STJ, a MSC Mediterranean alegou ter nomeado a MSC Mediterranean do
Brasil como sua agente geral no país, com poderes inclusive para mover ações j udiciais em
defesa de seus interesses.
Domiciliada no Brasil
Segundo o relator, ministro Moura Ribeiro, o artigo 12, VIII, do CPC/73 estabelece que a
pessoa jurídica estrangeira será representada em juízo pelo gerente, representante ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.
O ministro explicou que foi possível verificar nos autos que a MSC Mediterranean nomeou
por meio de procuração a MSC Mediterranean do Brasil como sua agente geral no país, com
a existência de contrato de agenciamento firmado entre as duas. De acordo com o relator, a
representação processual mencionada no caso não se confunde com a representação
comercial, que é modalidade contratual típica.
Dessa forma, não ficou justificada a alegação contida no a córdão recorrido de que a autora
é empresa estrangeira sem domicílio e bens, motivo pelo qual a caução como pressuposto
da ação seria imprescindível.
“Não existe nenhuma razão que justifique o receio no tocante à eventual responsabilização
da demandante pelos ônus sucumbenciais, não se justificando a aplicação do disposto no
artigo 835 do CPC/73 (artigo 83 do NCPC), uma vez que, como visto, a MSC Mediterranean
deve ser considerada uma sociedade empresarial domiciliada no Brasil e a sua agência
representante, a MSC Mediterranean do Brasil, poderá responder diretamente, caso seja
vencida na demanda, por eventuais encargos decorrentes de sucumbência”, afirmou.
Moura Ribeiro determinou o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento da
ação de cobrança sem a exigência da caução.
Leia o acórdão.
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RESTABELECIDA SENTENÇA QUE ABSOLVEU ADVOGADO DA ACUSAÇÃO DE
DEFENDER PARTES CONTRÁRIAS
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a um recurso para
restabelecer sentença que absolveu sumariamente um advogado acusado do crime de
patrocínio simultâneo – quando o profissional def ende na mesma causa, simultânea ou
sucessivamente, partes contrárias.
O advogado atuou como procurador do município de Ferraz de Vasconcelos (SP) em
processo de falência contra a empresa Incoval Válvulas Industriais Ltda., na condição de
credor, e também, na mesma ação, como representante da empresa Jovi Empreendimentos
Imobiliários, em ato jurídico de arrematação de imóvel da falida.
A sentença considerou que o município não é parte adversa da Jovi Empreendimentos na
demanda judicial, por isso não se confi gurou o crime de patrocínio simultâneo, também
chamado de tergiversação no Código Penal. Para o relator do recurso do advogado no STJ,
ministro Sebastião Reis Júnior, foi correta a interpretação da primeira instância.
“Como o recorrente apenas apresentou p roposta de arrematação de bem imóvel da massa
falida em nome da empresa Jovi Empreendimentos Imobiliários, não se pode falar em
conflito de interesses, porquanto tal providência, na realidade, favorece os credores da
massa falida, entre eles o município de Ferraz de Vasconcelos; não visualizo, em momento
algum, a atuação contra os interesses do município, que, repito, como parte credora,
objetiva receber os valores devidos pela empresa falida”, fundamentou o ministro.
Situações diversas
O relator destacou q ue somente a conduta de quem efetivamente representa, como
advogado ou procurador judicial, na mesma lide, partes contrárias, encontra adequação
típica na figura descrita no artigo 355, parágrafo único, do Código Penal.
Sebastião Reis Júnior afirmou que o conflito apenas seria reconhecido, conforme
mencionou o juízo de primeira instância, se a empresa Jovi Empreendimentos, representada
pelo acusado, também f osse credora da empresa falida, o que não aconteceu no caso.
Para o ministro, não chega a caracterizar conflito de interesses nem mesmo o fato de o
município, credor na ação falimentar, desejar que o imóvel atingisse o maior valor de
venda, “de modo a satisfazer o máximo possível de seu crédito”, enquanto à arrematante
interessava a aquisição pelo preço mais baixo.
Ele destacou que a alienação do ativo no processo falimentar foi realizada pela modalidade
de propostas fechadas, e não houve notícia de nenhuma impugnação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo havia reformado a sentença para dar prosseguimento à
ação penal por entender que o crime imputado ao advogado é formal, sendo desnecessária
a comprovação de dano efetivo.
CONFIRMADA REMESSA DE AÇÃO CONTRA EX -GOVERNADOR MARCELO MIRANDA
PARA A JUSTIÇA FEDERAL
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou nesta quarta -feira (5) um
recurso do ex-governador Marcelo Miranda (TO) contra a remessa dos autos de um
processo para a Justiça Federal.
Em junho último, a Corte determinou o envio dos autos de uma ação penal contra Marcelo
Miranda para a Justiça Federal em Tocantins.
O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campbell Marques, explicou que foi constatado
pelo Ministério Público Federal (MPF), no caso analisado, possível lesão a bem jurídico da
União e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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“Portanto, constatada, até o presente instante processual, pelo MPF, possível lesão a bem
jurídico da União e de empresa pública a ela vinculada (no caso, o BNDES), os autos
devem ser, nesta oportunidade, remetidos à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Tocantins, sem prejuízo de eventual nova análise da competência pelo juízo federal da
primeira instância, tendo em vista a Súmula 150/STJ”. Portanto, a competência da Justiça
Federal foi afirmada a partir dos elementos até agora colhidos, podendo ser modificada pelo
juízo federal no decorrer da instrução caso haja elementos que o justifiquem.
Segundo o MPF, o ex-governador estaria envolvido em um esquema de corrupçã o que
gerou prejuízos superiores a R$ 458 milhões, em fatos apurados nas Operações Reis do
Gado, Ápia e Marcapasso, conduzidas pela Polícia Federal.
Justiça estadual
Marcelo Miranda sustentou que não há, em nenhum momento da denúncia, a narrativa de
que valores envolvidos nas transações sejam advindos da União ou de alguma de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Para o político, o caso deveria ter sido
remetido à Justiça estadual.
A discussão surgiu após o Tribunal Superior Eleitoral determinar a cassação dos diplomas
de governador e vice-governadora do Tocantins, outorgados a Marcelo Miranda e Cláudia
Telles, vitoriosos nas eleições de 2014.
Mauro Campbell Marques destacou que, após a decisão da corte eleitoral, coube ao STJ
remeter os autos ao juízo da primeira instância, já que ambos os investigados perderam o
foro por prerrogativa de função.
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