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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL N. 90.747-RS (2011/0288772-6)

Relator: Ministro Raul Araújo

Agravante: João Francisco Soares de Souza - Espólio

Advogado: Carlos Leandro Maidana da Silva - RS031708

Agravado: Enilto Rusch Braga

Advogado: Fabio Antonio Marques Galina e outro(s) - RS036824

EMENTA

Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial. 

Ação de imissão de posse ajuizada por arrematante de imóvel em leilão 

judicial. Competência. Execução processada em Juizado Especial Cível. 

Ação proposta perante vara cível. Possibilidade. Direito autônomo do 

arrematante em face do devedor. Pretensão possessória cumulada com 

pedido de indenização. Agravo improvido.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

Ao adquirente do imóvel arrematado em execução não se exige a propositura 

de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo fazê-lo nos autos do 

processo executivo por meio de mandado judicial. Precedentes. (REsp 

742.303/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

DJ de 26/06/2006, p. 160).

2. Tratando-se de ação de imissão de posse proposta por 

arrematante de imóvel levado a leilão em execução processada 

perante Juizado Especial Cível, não há que se falar em execução ou 

cumprimento de sentença. A hipótese é de direito autônomo, próprio 

do arrematante em face do executado, desvinculado da relação de 

direito existente entre as partes da execução. Nesse contexto, pode 

o arrematante optar por requerer a imissão na posse nos próprios 

autos da ação executiva, como autoriza a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, ou ajuizar ação autônoma.

3. Optando o arrematante por ajuizar ação autônoma, como no 

caso, na qual, ademais, cumulou a pretensão possessória com pedido de 

indenização e dano moral, não se encontra obrigado a submeter-se à 
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jurisdição dos Juizados Especiais, já que, nos termos da jurisprudência 

desta Corte, “o processamento da ação perante o Juizado Especial é 

opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante 

a Justiça Comum” (AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe de 

20/02/2020).

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio 

Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o 

julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2020 (data do julgamento).

Ministro Raul Araújo, Relator

DJe 15.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Raul Araújo: Trata-se de agravo interno interposto por 

Espólio de João Francisco Soares de Souza contra a decisão de fl s. 1.388/1.393, 

desta relatoria, que, reconsiderando decisão do em. Ministro Lázaro Guimarães, 

conheceu de agravo para negar provimento ao recurso especial da parte.

Nas razões recursais, o agravante sustenta o equívoco da decisão agravada, 

afi rmando que a questão controvertida “não estava única e exclusivamente 

vinculada a competência do Juizado Especial Cível, mas, também, conforme 

se afi rmou por ocasião da interposição do Recurso Especial e do Agravo de 

Instrumento em tela, apesar do entendimento demonstrado pelo julgado, que 

a questão federal também diz respeito a violação ao disposto pelo art. 3º, § 

1º, combinado com o disposto pelo art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95 e com o 
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disposto pelo art. 703 do CPC, porque a pretensão deduzida pelo recorrente tem 

origem na realização da alienação judicial do imóvel em tela, que fora penhorado 

na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança de locativos que o 

casal, Sr. Márcio de Oliveira Cassol e Sr.ª Rita Lia da Silva Cassol, movia contra 

a Sr.ª Stella Maris Rigon Massardo, que culminou com a violação da meação do 

falecido Sr. João Soares de Souza e com o direito que lhe deveria se concedido 

de aquisição da meação da Sr.ª Stella Maris Rigon Massardo, de quem se 

encontrava separado há muito tempo” (e-STJ, fl s. 1.397/1.398).

Nesse contexto, reitera os fundamentos postos no recurso especial, 

requerendo a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso especial.

Foi apresentada impugnação do recurso (e-STJ, fl s. 1.440/1.459).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Raul Araújo (Relator): Em que pesem os esforços 

argumentativos apresentados pelo agravante, a insurgência não tem como 

prosperar.

O recurso especial foi interposto contra o v. acórdão do eg. Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Carta de arremataçao. 

Execução em Juizado Especial Cível. Competência da Vara Cível.

1. Em se tratando de imissão de posse de imóvel cujo valor supera o equivalente 

a 40 salários mínimos, não ocorre a competência dos juizados especiais. De outro 

lado, a carta de arrematação lavrada nos autos de execução perante os Juizados 

Especiais não vincula esse juizo para a respectiva ação imissão de posse.

2. Comprovada a arrematação judicial, viável a concessão liminar da ordem de 

missão de posse. O vicio alegado pelo réu já foi sanado nos autos da execução, 

cuja apreciação encontra-se pendente de julgamento em recurso inominado 

perante as Turmas Recursais, sendo defeso a esta Corte manifestar-se a respeito.

Rejeitaram as preliminares e negaram provimento. Unânime. (e-STJ, fl . 423)

Nas razões do recurso especial, o recorrente apontou divergência 

jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais: a) arts. 3º, § 1º, e 52 

da Lei 9.099/95, e 703 do CPC/1973, porquanto a imissão na posse de imóvel 

arrematado em hasta pública realizada pelo Juizado Especial Cível, em sede 
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de cumprimento de sentença, compete ao próprio órgão expedidor da carta de 

arrematação respectiva, independentemente do valor do bem adquirido, e não 

à Justiça Comum; b) art. 267, V, do CPC/1973, em razão da litispendência 

entre a ação de imissão na posse e o recurso inominado processado perante o 

Juizado Especial; c) art. 265, IV, do Código de Processo Civil, ante a necessidade 

de suspensão do feito a fi m de aguardar o julgamento do recurso inominado 

pendente de julgamento perante a Turma Recursal; d) arts. 5º, LIV e LV, da 

Constituição Federal de 1988, 1.321 e 2.019, § 1º, do CC/2002 e 702, 1.117, 

1.118 e 1.119 do CPC/1973, tendo em vista a ausência de intimação do 

coproprietário para o exercício do direito de preferência; e) art. 964, IV, do 

CC/2002, “pois como o imóvel é sua moradia, o vem conservando, realizando 

obras de melhoramento, conservação, que não estão sendo consideradas pelo 

Juízo a quo ao deferir a liminar de imissão da posse” (fl . 451).

No entanto, tal como apontado na decisão agravada, o recurso especial não 

pode ser conhecido relativamente à alegada ofensa ao art. 5º da Constituição 

Federal, já que a competência do STJ, nos termos do art. 105, III, da Constituição, 

restringe-se à uniformização da aplicação da lei federal infraconstitucional, 

e o exame da irresignação apresentada signifi caria usurpar a competência do 

Supremo Tribunal Federal para exame de matéria constitucional.

Do mesmo modo no que se refere à violação dos arts. 265, IV, 267, V, 

702, 703, 1.117, 1.118 e 1.119 do CPC/1973 e 964, IV, 1.321 e 2.019, § 1º, 

do CC/2002, uma vez que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados 

no apelo nobre não foi apreciado pelo Tribunal a quo, e não foram opostos 

embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do 

indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 

e 356 do STF.

Mesmo que assim não fosse, importa observar que o Tribunal de origem, 

ao examinar as nulidades apontadas no procedimento de arrematação, decidiu 

nos seguintes termos (e-STJ, fl . 429):

Consoante os documentos juntados pelo agravante, são inverídicas as 

alegações de que não teve ciência da penhora e da arrematação nos autos da 

execução perante o Juizado Especial. Em 17/09/2007 foi intimado pessoalmente 

da penhora sobre o imóvel (fl . 89-v), que constava em condomínio, em virtude 

de separação de sociedade de fato. Posteriormente, em 11/11/2009, houve o 

reconhecimento de que a arrematação efetivamente ocorreu sem conhecimento 

do agravante, sendo determinada a reserva de metade do produto da alienação 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 491-604, Julho/Setembro 2020 497

em seu favor, já que alegava ser condômino (fls. 107). Em 24/03/2010, foi 

determinado o levantamento de tal quantia reservada (fl s. 292-293).

Logo, comprovada a arrematação judicial do bem, bem como a sanação do 

defeito ora alegado, mediante o resguardo da sua parte no produto da alienação, 

não existe fundamento jurídico a impedir o deferimento da liminar de imissão de 

posse.

De outro lado, não obstante determinado o levantamento dos valores, o 

agravante persiste a aventar a nulidade da arrematação nos autos da execução 

perante o Juizado Especial, matéria esta que se encontra pendente de julgamento 

em recurso inominado perante as Turmas Recursais (fl s. 325-343), sendo defeso a 

esta Corte manifestar-se a respeito.

Nesse contexto, a modifi cação de tal entendimento lançado no v. acórdão 

recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o 

que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste 

Pretório.

Especifi camente no que se refere à competência para conhecer do pedido 

de imissão na posse, sem razão o agravante.

Ao examinar a competência para o processamento da ação de imissão 

ajuizada por Enilto Rusch Braga, o eg. Tribunal de origem decidiu nos seguintes 

termos:

Não ocorre a incompetência da Vara Cível para o ajuizamento de ação de 

imissão de posse fundada em arrematação ocorrida em execução processada 

pelos Juizados Especiais Cíveis.

Ao regulamentar o inciso 1 do ad. 98 da CF/88, a Lei 9.099/95 adotou dois 

critérios distintos para defi nir as “causas cíveis de menor complexidade” e, assim, 

determinar a competência dos Juizados Especiais. Há o critério quantitativo e 

também, qualitativo.

(...)

Atualmente, prevalece o último entendimento, consoante o Enunciado Cível no 1 

do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais com o seguinte teor, in verbis:

Enunciado 1

O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para 

o autor.

Tal entendimento é razoável, pois o § 3º do art. 3º da Lei 9.099/95 menciona 

que a opção pelo procedimento dos Juizados importa a renúncia ao crédito 

excedente ao limite estabelecido no inciso I do caput do mesmo artigo. Além 
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disso, o art. 21 determina que o Juiz, ao inaugurar a audiência, esclareça sobre as 

vantagens e desvantagens do rito, principalmente sobre a renúncia do excedente 

a 40 salários mínimos. Ressalte-se não haver tal opção nos Juizados Especiais 

Federais, em virtude da previsão do § 3º do art. 30 da Lei 10.259/2001.

No caso, a ação de imissão de posse foi ajuizada em 29/01/2010 buscando a 

imissão em bem que atinge o valor total de R$ 85.000,00 (fl s. 177), representando o 

equivalente a mais de 166 salários mínimos da época. Logo, não há possibilidade 

de competência dos juizados especiais, pois ausentes as hipóteses dos incisos II e III 

do art. 3º da Lei 9.099. De outro lado, a carta de arrematação lavrada nos autos de 

execução perante os Juizados Especiais não vincula tal juízo para a respectiva ação 

imissão de posse. (e-STJ, fl s. 427/428 - grifos acrescidos).

Tal como consignado na decisão agravada, diversamente do alegado 

pelo agravante, a hipótese dos autos não é, propriamente, de execução ou 

cumprimento de sentença.

Com efeito, tratando-se de ação de imissão de posse proposta por arrematante 

de imóvel levado a leilão em execução processada perante Juizado Especial Cível, 

não há que se falar em execução ou cumprimento de sentença. Efetivamente, 

a hipótese é de direito autônomo, próprio do arrematante em face do executado, 

desvinculado da relação de direito existente entre as partes da execução.

Nesse contexto, poderia o arrematante optar por requerer a imissão na 

posse nos próprios autos da ação executiva, como autoriza a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, ou ajuizar ação autônoma, como no caso.

É o que se depreende dos seguintes julgados desta Corte:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência prequestionamento. 

Incidência da Súmula 211/STJ. Ausência de prequestionamento. Precedentes. 

Arrematação. Imissão na posse de imóvel. Ação própria. Desnecessidade. 

Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo regimental não provido.

1. “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. Súmula n. 211/

STJ.

2. Ao adquirente do imóvel arrematado em execução não se exige a propositura 

de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo fazê-lo nos autos do processo 

executivo por meio de mandado judicial. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 225.581/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 16/04/2013, DJe 19/04/2013)
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Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ação de execução. Imissão na 

posse. Ação autônoma. Desnecessidade. Incidência da Súmula 83.

I - Tratando-se de em execução regida pela Lei 5.471/71, a imissão na posse do 

imóvel, em poder de terceiro locatário do devedor executado, dá-se nos próprios 

autos do processo de execução, não sendo necessária a propositura de ação de 

imissão na posse autônoma pelo credor arrematante.

II - Da análise, contata-se que o Agravante não trouxe nenhum argumento 

novo a justifi car a reversão da decisão anterior.

Incidência da Súmula 83/STJ.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.338.101/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 19/10/2010, DJe 05/11/2010)

Confl ito positivo de competência. Justiça Federal e Justiça Estadual. Execução 

fi scal da Fazenda Nacional. Arrematação em hasta pública. Bem imóvel. Ordem de 

imissão de posse deferida pelo juízo da execução fi scal.

1. O arrematante, em hasta pública, de bem que se encontra em poder do 

executado, será imitido na posse mediante simples mandado, nos próprios autos da 

execução, sendo desnecessária a propositura de outra ação.

2. É competente o Juízo da execução para expedir mandado de imissão 

provisória de posse. Precedentes do STJ e STF.

3. Competência do Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária de Marília - SJ/

SP.

(CC 118.185/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 

28/09/2011, DJe 03/10/2011)

Processual Civil. Execução. Arrematação. Imissão na posse de imóvel. Ação 

própria. Desnecessidade.

I. Ao adquirente do imóvel arrematado em execução não se exige a propositura 

de nova ação para imitir-se na posse do bem, podendo fazê-lo nos autos do processo 

executivo por meio de mandado judicial. Precedentes.

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 742.303/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 30/05/2006, DJ 26/06/2006, p. 160)

Agravo regimental nos embargos de declaração. Processual Civil. Juízo de 

admissibilidade do Tribunal de origem. Não-vinculação. Arrematação de imóvel. 

Imissão na posse. Ação própria. Desnecessidade. Outorga uxória, competência do 

juízo e prova da titularidade dominial. Ausência de prequestionamento. Óbice 
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da Súmula 211/STJ. Fundamentado pela alínea “c” do permissivo constitucional. 

Prequestionamento. Exigência. Recurso improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 967.810/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira 

Turma, julgado em 01/06/2010, DJe 18/06/2010)

Optando, no entanto, por ação autônoma, como no caso, na qual, ademais, 

cumulou a pretensão possessória com pedido de indenização e dano moral, 

não se encontra obrigado a submeter-se à jurisdição dos Juizados Especiais, já 

que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “o processamento da ação perante o 

Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante 

a Justiça Comum” (AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe de 20/02/2020).

No mesmo sentido:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Ação de restituição de valores. 

Contrato bancário. Indenização por danos morais. Competência relativa. Juizados 

Especiais Cíveis. Opção do autor. Incidência da Súmula 33/STJ. Recurso provido. 

Segurança concedida.

1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher 

entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça 

comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição 

de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por 

danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a declinação 

da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos termos da Súmula 

33/STJ.

3. Recurso ordinário provido.

(RMS 61.604/RS, desta relatoria, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 

03/02/2020)

Processual Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança. Controle de 

competência pelo Tribunal de Justiça. Juizados Especiais Cíveis e Justiça Comum. 

Opção do autor.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “tem-se que o ajuizamento da 

ação no âmbito da Justiça Comum vai de encontro aos interesses da própria parte 

porque impossibilita a solução ágil (por meio de procedimento mais simplifi cado) 

e gratuita, isenta de custas” (fl . 191, e-STJ) e “impõe-se a manutenção da sentença 

que reconheceu a inadequação do ajuizamento do feito perante a Justiça 

Comum” (fl . 202, e-STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o processamento 

da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar 
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sua demanda perante a Justiça Comum” (REsp 173.205/SP, Relator Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, 

Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 

em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.632.928-RJ 

(2012/0231395-1)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Agravante: T4F Entretenimento S/A

Advogados: Mônica Filgueiras da Silva Galvão e outro(s) - SP165378

Ricardo Lima Cardoso e outro(s) - RJ101050

Gustavo Cardoso Tostes e outro(s) - RJ149221

Tais Borja Gasparian - SP074182

Agravado: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Agravo interno no recurso especial. Ação civil pública. Decisão 

monocrática que negou provimento ao reclamo.

Insurgência da demandada.

1. Necessidade de saneamento de erro material constante da 

decisão agravada relativamente ao dispositivo.

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o acórdão 

recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da 

lide, pronunciando-se, de forma clara e sufi ciente, sobre a controvérsia 

estabelecida nos autos.
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2.1 A eventual ausência do prequestionamento explícito dos 

dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente como omitidos 

não lhe acarreta nenhum prejuízo, visto que o Supremo Tribunal 

Federal, no exame de admissibilidade dos recursos extraordinários que 

lhe são dirigidos, adota a tese de do prequestionamento fi cto, ou seja, 

considera prequestionada a matéria deduzida no apelo extremo pela 

simples oposição dos embargos de declaração, ainda que sejam eles 

rejeitados sem exame da tese constitucional ali aventada.

3. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece 

os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito 

apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-

lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça 

exordial aquilo que se pretende obter com a demanda, tal como 

realizado pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual inocorrente o 

apontado julgamento extra petita quanto à taxa de retirada. Incidência 

da Súmula 83/STJ.

3.1 No tocante à condenação na obrigação de disponibilizar, 

igualitariamente, nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o 

acesso à escolha dos vários tipos de assentos disponibilizados nas 

bilheterias ofi ciais, houve pedido expresso na petição de emenda à 

inicial.

4. Para acolher a tese da insurgente no sentido de que não 

seria abusiva a taxa de entrega cobrada do consumidor que adquire 

o ingresso pelo telefone ou internet e que o retira nas bilheterias, 

bem ainda de ser lícita a não disponibilização da escolha de assentos 

quando o consumidor utiliza a venda de ingresso pelos canais não 

presenciais, seria imprescindível promover o reenfrentamento do 

acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte 

Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno acolhido em parte, apenas para sanar o erro 

material constante do dispositivo da decisão agravada.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, dar provimento ao agravo interno para posterior julgamento do 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos 

Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 19 de maio de 2020 (data do julgamento).

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 10.8.2020

RELATÓRIO

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

T4F Entretenimento S/A, em face da decisão monocrática de fl s. 716-724, da 

lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso especial.

O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a” da 

Constituição Federal, desafi ava acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl s. 495-496):

Ação coletiva de consumo. Comercialização de ingressos para eventos 

culturais. Taxa de conveniência e taxa de entrega. Alegação de abusividade.

Legalidade da cobrança de taxa de conveniência, que visa remunerar serviço 

diferenciado na distribuição de ingressos para eventos. Demanda coletiva que 

não questiona a sua legalidade, mas objetiva a declaração da abusividade de 

determinadas práticas relacionadas com a sua cobrança. Alegação de cobrança 

dessa taxa, mesmo quando os consumidores retiram diretamente seus ingressos 

na bilheteria ofi cial do evento. O conjunto probatório não indica a cobrança de 

taxa de conveniência, nessas circunstâncias. No que se refere à “taxa de entrega”, 

é lícita a cobrança por uma comodidade que tenha caráter de serviço autônomo, 

como é a entrega em domicílio. Se, por sua escolha, o consumidor opta por 

receber o ingresso em endereço diverso do local do evento, deve remunerar os 

custos do respectivo frete. No entanto, restou comprovado ser prática costumeira 

da ré a cobrança da denominada “taxa de entrega” ou “taxa de retirada” sem 

a devida contraprestação, qual seja: a entrega dos ingressos no domicílio do 

consumidor ou em outro endereço por ele indicado, incidindo neste caso, o dever 

de devolução em dobro, preconizado no artigo 42, parágrafo único, do CDC. 

Quanto ao pedido de condenação da ré na obrigação de disponibilizar, uma vez 

iniciada a distribuição de ingressos, pelo menos três bilheterias em que não incida 

a taxa de conveniência, não há fundamentos para acolhê-lo. O que lhe é exigido é 

a obrigatoriedade de disponibilização dos ingressos por meios compatíveis com 
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o porte dos eventos que realiza, em atenção ao disposto no artigo 39, incisos II 

e IX, do CDC. No tocante à disponibilização igualitária de tipos de assentos nos 

diversos meios de aquisição dos ingressos, o pedido merece acolhimento. A taxa 

de conveniência cobrada pelo serviço de venda de ingressos para show, teatro, 

cinema e outros espetáculos pela internet, telefone ou postos avançados, se 

justifi ca pela maior comodidade na aquisição, caracterizando a sua abusividade 

se for cerceada a possibilidade de escolha dos assentos, normalmente garantida 

na bilheteria ofi cial, não sujeita à mencionada taxa. Por fi m, quanto ao pedido 

de compensação por danos morais dos consumidores, não há como prosperar. 

Incidência da Súmula 75 do TJ/RJ. Vencido em maior parte o Ministério Público. 

Incidência do artigo 18 da Lei 7.347, inexistindo má-fé do parquet. Provimento 

parcial ao recurso.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados pelo acórdão de 

fl s. 524-528.

Nas razões do recurso especial (fl s. 530-561), a insurgente alegou violação 

aos seguintes dispositivos legais:

I) art. 535 do CPC/1973, sob a alegação da ocorrência dos seguintes 

vícios: a) omissão quanto à tese de falta de congruência entre os pedidos e o 

provimento jurisdicional concedido, a ensejar violação aos arts. 128 e 460 do 

CPC/1973; b) obscuridade com relação à condenação em disponibilizar acesso 

aos consumidores aos diversos tipos de assentos, disponíveis para as bilheterias 

ofi ciais, fato que já ocorre e que não foi objeto da demanda; c) omissão quanto 

ao prequestionamento explícito dos arts. 39 do CDC; 128 e 460 do CPC/1973; 

5º, LIV, LV e 170 da CF;

II) arts. 128 e 460 do CPC/1973, sustentando que o acórdão é extra petita, 

pois não houve pedido relativo à taxa de retirada e à devolução, em dobro, 

do valor pago a título de taxa de retirada, eis que na inicial consta pleito de 

devolução apenas da taxa de conveniência. Acrescenta ser extra petita, outrossim, 

a obrigação de disponibilizar, igualitariamente, nos diversos meios de aquisição 

dos ingressos, o acesso à escolha dos vários tipos de assento disponíveis nas 

bilheterias ofi ciais;

III) art. 39 do CDC, ante a ausência de abusividade na cobrança da taxa 

de retirada, cobrada em razão da aquisição de ingressos pelos canais remotos de 

venda, quais sejam, internet e telefone, porquanto a taxa é cobrada em razão da 

necessidade da recorrente de dispor de uma bilheteria ou ponto de venda físico 

para que o consumidor efetue a retirada do ingresso. Argumenta ser opcional 

o serviço remunerado pela aludida taxa, circunstância que descaracteriza sua 
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abusividade. Sustenta que todos os tipos de assentos estão disponíveis nas 

diversas modalidades de aquisição de ingressos e que não tem a obrigação de 

oferecer aos consumidores a escolha do assento.

Contrarrazões ao recurso especial às fl s. 612-621.

Em juízo de admissibilidade (fls. 634-637), negou-se seguimento ao 

recurso especial, tendo a parte interposto o competente agravo (art. 544 do 

CPC/73) visando destrancar a insurgência.

Em deliberação monocrática (fl s. 700-702) determinou-se a reautuação 

do agravo como recurso especial e o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público Federal para parecer.

Manifestação Ministerial às fl s. 712-713.

Em decisão monocrática (fl s. 716-724), negou-se provimento ao reclamo 

ante os seguintes fundamentos:

a) ausência de negativa de prestação jurisdicional;

b) a alegação de ser extra petita a condenação à devolução em dobro do 

valor pago a título de taxa de retirada não foi apreciada pela Corte estadual, 

embora provocada quando da oposição dos embargos de declaração e tampouco 

a parte apontou tal omissão quando da alegação de violação do art. 535 do 

CPC/1973, incidindo, no ponto, o óbice da súmula 211/STJ;

c) inocorrência de julgamento extra petita, tampouco violação dos arts. 128 e 

460 do CPC/1973 relativamente à obrigação de disponibilizar, igualitariamente, 

nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o acesso à escolha dos diversos 

tipos de assento disponíveis nas bilheterias ofi ciais;

d) para acolher a tese da insurgente acerca da ausência de abusividade na 

cobrança da taxa de retirada em razão da aquisição de ingressos pelos canais 

remotos de venda, quais sejam, internet e telefone, seria imprescindível promover 

o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a 

esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.

Irresignada, interpõe agravo interno (fl s. 732-764), no qual alega, em suma:

i) erro material no dispositivo da decisão agravada;

ii) negativa de prestação jurisdicional dada a necessidade de citação 

expressa dos dispositivos tidos por vulnerados no acórdão recorrido;

iii) “há no mínimo uma incongruência na decisão agravada. Ou bem se 

considera que a matéria foi toda analisada pelo Tribunal a quo e resta superado 
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o óbice da Súmula 211/STJ, ou bem se considera que não o foi e, nesse caso, 

anula-se o acórdão dos embargos de declaração para que um novo seja proferido 

e enfrente todas as questões deduzidas pela agravante, na forma requerida no 

recurso especial”;

iv) “não há razão para que se aplique a Súmula 211/STJ para não conhecer 

da alegação da agravante de violação aos artigos 128 e 460 do CPC/1973 se o 

próprio relator reconheceu inexistir violação ao artigo 535, CPC, tendo em vista 

ter havido a análise e prequestionamento implícito de toda a matéria objeto do 

recurso especial”;

v) inaplicável a súmula 211/STJ, pois o Tribunal a quo “analisou a questão 

do vício de extra petição com relação à condenação de restituição em dobro do 

valor pago pelos consumidores a título de taxa de retirada”;

vi) “do cotejo dos pedidos, cuja interpretação restritiva se impõe, por força 

do artigo 293 do Código de Processo então vigente, depreende-se (a) que não foi 

formulado pedido algum relativamente à taxa de retirada ou Will Call, taxa esta 

que não se confunde com a taxa de conveniência, nem com a taxa de entrega. 

O pedido indicado no v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração, 

para justifi car a condenação imposta à embargante, refere-se a taxa de entrega e 

não à taxa de retirada ou Will Call; (b) o pedido de condenação da recorrente a 

garantir o mesmo tipo de acesso aos assentos oferecidos pelos outros meios de 

distribuição, limita-se a garantir de três bilheterias onde foi requerida a venda 

dos ingressos sem taxa de conveniência; (c) foi formulado pedido de devolução 

em dobro apenas da verba relativa a taxa de conveniência cobrada na bilheteria 

do evento, o que se demonstrou que jamais ocorreu. Não foi formulado pedido 

de devolução em dobro do valor pago a título de Will Call/retirada, mesmo 

porque tal verba não é objeto da ação”;

vii) “equivoca-se o acórdão proferido, e a decisão agravada que o manteve, 

ao afi rmar, ao julgar os embargos de declaração, que a condenação não seria 

extra petita pois estaria contida no pedido ‘à abstenção de qualquer outra 

cobrança a título de remuneração para a entrega dos ingressos’. A taxa de 

retirada/Will Call não é cobrada pela entrega dos ingressos, e não se confunde 

com a taxa de entrega, daí porque a afi rmação contida no acórdão é errada. A 

taxa de retirada é cobrada dos consumidores que optam por realizar a compra do 

ingresso através de um dos meios não presenciais de venda (Internet/telefone) e 

retirar o ingresso em bilheteria específi ca montada para essa fi nalidade”;
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viii) “a condenação na forma do artigo 42, CDC, na esteira de recentes 

entendimentos deste Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação de má 

fé na conduta, o que não se verifi ca no caso dos autos”.

Impugnação às fl s. 771-779.

É o relatório.

VOTO

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

em parte.

1. Relativamente ao apontado erro material, imprescindível o saneamento 

do vício para fazer constar na parte dispositiva do julgado “nego provimento ao 

recurso especial”.

2. Inocorrente a alegada violação ao artigo 535 do CPC/1973.

A insurgente no reclamo especial asseverou a ocorrência dos seguintes 

vícios: a) omissão quanto à tese de falta de congruência entre os pedidos e 

o provimento jurisdicional concedido, o que violaria os arts. 128 e 460 do 

CPC/1973; b) obscuridade com relação à condenação em disponibilizar acesso 

aos consumidores aos diversos tipos de assentos, disponíveis para as bilheterias 

ofi ciais, fato que já ocorre e que não foi objeto da demanda.

Quanto aos pontos, assim entendeu o Tribunal a quo, in verbis:

[...]

Não há julgamento extra petita como alega o embargante, já que o acórdão 

de fl s. 458/465 não declarou a ilegalidade da denominada “taxa de retirada” ou 

“Will Call”, de forma indiscriminada, mas apenas quando cobrada sem a devida 

contraprestação, qual seja, a entrega dos ingressos em domicílio do consumidor 

ou em outro endereço por ele indicado. Note-se que essa condenação contida na 

alínea “a” do último parágrafo do acórdão de fl s. 458/465, foi objeto do aditamento 

de fl s. 59, recebido pela decisão de fl s. 61, em que se requereu a condenação 

da ré a se abster de efetuar a cobrança de taxa de conveniência em qualquer 

hipótese que não correspondesse à contraprestação do serviço de entrega dos 

ingressos, excetuada a sua comercialização em postos avançados, assim como 

a condenação da ré a se abster de efetuar qualquer outra cobrança a título de 

remuneração para a entrega dos ingressos e, uma vez iniciada a distribuição dos 

ingressos, oferecê-los, também, em pelo menos 3 (três) bilheterias em que não 

incida a taxa de conveniência, devendo ser garantido o mesmo tipo de acesso aos 

assentos oferecidos pelos outros meios de distribuição.
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Destarte, não se caracteriza o julgamento extra ou ultra petita, já que o pedido 

de condenação à abstenção de qualquer outra cobrança a título de remuneração 

para a entrega dos ingressos, quando não houver a devida contraprestação, 

abrange inclusive a taxa de retirada, também denominada Will Call, quando 

cobrada cumulativamente à taxa de conveniência e não houver a efetiva 

contraprestação, qual seja a entrega dos ingressos em domicílio ou em outro 

endereço por ele indicado. Como bem ressaltado pelo acórdão recorrido, a “taxa 

de entrega” também denominada de “taxa de retirada” ou “will call”, notadamente 

quando já cobrada a taxa de conveniência é totalmente descabida, quando não 

corresponde a um serviço diferenciado de entrega dos ingressos em domicílio.

No tocante à condenação na obrigação de disponibilizar, igualitariamente, 

nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o acesso à escolha dos vários 

tipos de assentos disponibilizados nas bilheterias ofi ciais, também houve pedido 

expresso às fl s. 59, não havendo correlação com o pedido de disponibilização de 

pelo menos três bilheterias, em que não incida a taxa de conveniência, que não 

foi concedido.

Houve, portanto, a devida congruência entre o acórdão e os pedidos 

constantes da inicial e do seu aditamento de fls. 59. Quanto à condenação 

devolução em dobro, o pedido foi formulado na alínea “c” de fl s. 15.

Com amparo no quanto deduzido pelo Tribunal a quo, verifi ca-se a ausência 

dos vícios apontados pela recorrente, razão pela qual adequada a deliberação 

monocrática que afastou a apontada negativa de prestação jurisdicional, eis que 

a controvérsia posta foi fundamentadamente decidida pela Corte local, embora 

de forma contrária ao interesse da insurgente.

Nesse sentido:

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo 

em recurso especial. Cumprimento de sentença. Ausência de afronta ao art. 535 

do CPC. Revelia. Nulidade da citação. Reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Decisão mantida.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou 

todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma 

clara e sufi ciente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

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

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7 do STJ.

3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela 

aplicação da teoria da aparência e, consequentemente, pela validade da citação. 

Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7/STJ.
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4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 253.623/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2014, DJe 21/2/2014)

A ora agravante sustentou, ainda, omissão quanto ao prequestionamento 

explícito dos arts. 39 do CDC; 128 e 460 do CPC/1973; 5º, LIV, LV e 170 da 

CF.

No tocante à pretensão de prequestionamento explícito dos arts. 39 do 

CDC; 128 e 460 do CPC/1973, depreende-se do trecho do acórdão que 

apreciou os embargos de declaração, acima colacionado, que as teses foram 

devidamente apreciadas pela Corte estadual, embora não houvesse menção 

expressa a cada artigo específi co, circunstância que caracteriza o chamado 

prequestionamento implícito, amplamente admitido pelo STJ.

Confi ra-se precedente acerca da questão:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Brasil Telecom. Contrato de 

participação fi nanceira. Oferta pública. Violação art. 884 do Código Civil. Ausência 

de prequestionamento.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a ocorrência do 

chamado “prequestionamento implícito” quando o conteúdo normativo do 

dispositivo legal apontado como violado tenha sido apreciado e decidido pelo 

acórdão recorrido, ainda que não haja a indicação numérica do referido artigo 

legal.

[...]

4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 385.897/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe 

Salomão, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013)

Quanto à alegada ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos 

constitucionais, não se observa prejuízo à recorrente, tendo em vista o 

posicionamento do STF, no sentido de admitir o prequestionamento fi cto, vale 

dizer, considera-se prequestionada a matéria deduzida no recurso extraordinário 

pela mera oposição de embargos de declaração.

Ilustrativamente:

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

prestação jurisdicional. Violação dos arts. 128, 460 e 535 do CPC. Não ocorrência. 

Pretensão de promover o prequestionamento explícito de dispositivos 
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constitucionais. Ausência de interesse. Jurisprudência da Corte Suprema que 

admite o prequestionamento fi cto.

[...]

2. A eventual ausência do prequestionamento explícito dos dispositivos 

constitucionais apontados pelo recorrente como omitidos não lhe acarreta 

nenhum prejuízo, visto que o Supremo Tribunal Federal, no exame de 

admissibilidade dos recursos extraordinários que lhe são dirigidos, adota a 

tese de que exigível o chamado prequestionamento fi cto, ou seja, considera 

prequestionada a matéria deduzida no apelo extremo pela simples oposição 

dos embargos de declaração, ainda que sejam eles rejeitados sem exame da tese 

constitucional ali aventada.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 576.239/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, julgado em 18/6/2015, DJe 5/8/2015)

Assim, ausente qualquer vício no acórdão embargado, não há falar em 

negativa de prestação jurisdicional.

2. Adequada a deliberação monocrática no que asseverou aplicável o óbice 

da súmula 211/STJ à alegação de ser extra petita a condenação à devolução em 

dobro do valor pago a título de taxa de retirada, pois, efetivamente, tal matéria 

não foi apreciada pela Corte estadual, embora provocada quando da oposição 

dos embargos de declaração e tampouco a parte apontou tal omissão quando da 

alegação de violação do art. 535 do CPC/1973.

Não há falar haja contradição em afirmar inexistente a negativa de 

prestação jurisdicional e aplicável o óbice da súmula 211/STJ, porquanto sequer 

apontou a insurgente, quando sustentou a ocorrência de violação ao artigo 535 

do CPC/73 que a questão afeta à condenação na devolução em dobro do valor 

pago a título de taxa de retirada seria extra petita, motivo pelo qual a temática 

vinculada à suposta omissão da Corte local acerca desse ponto em específi co não 

foi devolvida ao exame desta Corte Superior.

Em sendo assim, patente a falta de prequestionamento, atraindo a 

incidência do óbice contido na Súmula 211/STJ.

Confi ra-se:

Processual Civil. Embargos declaratórios. Princípio da fungibilidade. Agravo 

regimental. Processo Civil. Falta de prequestionamento. Súmula n. 211/STJ. Plano 

de saúde coletivo. Aposentadoria do segurado. Rescisão do contrato entre ex-
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empregador e operadora do plano. Art. 31 da Lei n. 9.656/98. Possibilidade 

de manutenção das mesmas condições de assistência médica e valores de 

contribuição.

[...]

2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada 

no recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pela Corte a quo.

3. O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal a quo, a despeito 

da oposição de embargos de declaração, não regulariza a omissão apontada, 

depende da veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao art. 535 do 

CPC.

[...]

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega 

provimento.

(EDcl no AREsp 487.607/SP, Terceira Turma, Relator Ministro João Otávio de 

Noronha, julgado em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)

3. Inocorrente a apontada violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, 

relativamente à circunstância do acórdão ser extra petita no que tange à questão 

relativa à taxa de retirada.

Da atenta leitura dos autos, nota-se que a questão relativa à taxa de retirada 

encontra-se contida no pedido concernente à condenação da empresa a se 

abster de efetuar cobranças a título de remuneração pela entrega dos ingressos. 

Isso porque, conforme consignado no acórdão vergastado, a taxa de entrega 

corresponde à chamada taxa de retirada e o que se pretende é a declaração da 

abusividade da cobrança dessa rúbrica aos consumidores que adquiriram os 

ingressos pelos canais remotos e optaram por retirá-los na bilheteria.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre colacionar os seguintes 

excertos do acórdão recorrido, in verbis:

A presente demanda coletiva de consumo tem por objeto o pedido 

de declaração) de abusividade da cobrança da taxa de conveniência ou 

de comodidade, na hipótese em que os consumidores retirem os ingressos 

diretamente nas bilheterias do evento; o pedido de condenação da ré a se abster 

de efetuar a cobrança da taxa de conveniência em qualquer hipótese que não 

corresponda à contraprestação do serviço de entrega dos ingressos, excetuada a 

sua comercialização em postos avançados, assim como a condenação da ré a se 

abster de efetuar qualquer outra cobrança a título de remuneração pela entrega.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

512

Pede-se ainda, a condenação na obrigação de fazer consistente no 

oferecimento, uma vez iniciada a distribuição dos ingressos, de pelo menos três 

bilheterias em que não incida a taxa de conveniência, devendo ser garantido 

o mesmo tipo de acesso aos assentos oferecidos na bilheteria ofi cial. Por fi m, a 

devolução em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como 

a obrigação genérica de reparar dano moral que eventualmente tenham sofrido 

os consumidores.

É importante delimitar que o objeto da presente ação não é a declaração de 

ilegalidade da taxa de conveniência, mas sim a abusividade da sua cobrança 

nas situações em que os consumidores retiram seus ingressos diretamente mas 

bilheterias do local do evento, bem como a cobrança de taxa de entrega e outras 

irregularidades.

[...]

Inexistindo outras preliminares a apreciar, passa-se ao exame do mérito. Cabe 

tecer alguns comentários acerca da taxa de conveniência ou de comodidade. Tal 

taxa se destina a remunerar o serviço de distribuição de ingressos, por meio dos 

seguintes canais de venda: Call Center, Website e pontos de venda avançados, 

diversos da bilheteria ofi cial do evento. A regra é que a taxa de conveniência 

é cobrada quando o consumidor opta por adquirir os bilhetes por um desses 

canais. Neste Estado, foi regulamentada, recentemente, pela Lei Estadual de (103 

de 08 de dezembro de 2011.

[...]

Aos consumidores que fazem a opção pelo pagamento da taxa de conveniência, 

normalmente lhes é assegurada a retirada dos ingressos em bilheterias exclusivas, 

o que garante entrega mais rápida no dia do evento ou espetáculo (fl s. 98). Por 

outro lado, para aqueles que solicitam a entrega dos ingressos em determinado 

endereço, há, ainda, a cobrança de uma taxa de entrega.

[...]

No que se refere à “taxa de entrega”, é lícita a cobrança por uma comodidade 

que tem caráter de serviço autônomo, como é a entrega em domicílio. Se, por 

sua escolha, o consumidor opta por receber o ingresso em endereço diverso do 

local do evento, deve remunerar os custos do respectivo frete. A “taxa de entrega” 

também denominada “taxa de retirada” difere da “taxa de conveniência”, o que 

pode se verificar do texto da recente Lei Estadual 6.013 de 08/12/2011, que 

regulou o tema:

[...]

Quando o próprio consumidor retira o ingresso no local do evento, ou em 

outro local designado pelo fornecedor, não há qualquer fundamento para a 

cobrança da “taxa de entrega” ou “taxa de retirada”, sob pena de enriquecimento 

sem causa. Ressalte-se que a cobrança pela retirada do ingresso na bilheteria, 
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notadamente quando já cobrada taxa de conveniência, independentemente do 

nome dado a ela taxa (“taxa de retirada” ou “will call”) é totalmente descabida, 

por não corresponder a um serviço diferenciado de entrega dos ingressos em 

domicílio.

Segundo a jurisprudência do STJ, “não confi gura julgamento ultra ou extra 

petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento 

jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado 

lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (AgInt no REsp 

n. 1.829.793/SE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

21/10/2019, DJe 23/10/2019).

No mesmo sentido:

Agravo interno no agravo em recurso especial. Cobrança. Indenização por 

danos materiais e morais. Dação em pagamento. Descumprimento contratual. 

Matéria que demanda reexame de fatos e provas. Sumula 7 do STJ. Agravo interno 

não provido. (...)

3. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício 

de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito 

às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, 

proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos 

dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da 

causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando 

restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe 

permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que 

se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

4. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à legitimidade passiva do 

agravante, e caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não 

podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de 

recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.587.128/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Como se vê, o julgador não viola os limites da causa quando reconhece 

os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que 

está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da 

interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter 

com a demanda, tal como realizado pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual 
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inocorrente o apontado julgamento extra petita quanto à taxa de retirada, sendo 

aplicável, no ponto, o óbice da súmula 83/STJ.

A recorrente argumenta, ainda, ser extra petita, também, a obrigação de 

disponibilizar, igualitariamente, nos diversos meios de aquisição dos ingressos, 

o acesso à escolha dos vários tipos de assento disponíveis nas bilheterias ofi ciais.

Com efeito, o Tribunal de origem consignou que o pleito relativo à aludida 

obrigação estava inserto nos pedidos da inicial da ação, mais especifi camente, na 

emenda à inicial, que fora recebida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido em 

sede de embargos declaratórios que bem delimita a questão, in verbis:

[...]

No tocante à condenação na obrigação de disponibilizar, igualitariamente, 

nos diversos meios de aquisição dos ingressos, o acesso à escolha dos vários 

tipos de assentos disponibilizados nas bilheterias ofi ciais, também houve pedido 

expresso às fl s. 59, não havendo correlação com o pedido de disponibilização de 

pelo menos três bilheterias, em que não incida a taxa de conveniência, que não 

foi concedido.

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita, 

tampouco violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973.

4. Deve ser mantida a decisão agravada no que aplicou o óbice da súmula 

7/STJ à análise da apontada afronta ao art. 39 do CDC relativamente à tese de 

ausência de abusividade na cobrança da taxa de entrega em razão da aquisição 

de ingressos pelos canais remotos de venda, quais sejam, internet e telefone.

Afi rma a recorrente que a taxa é cobrada em razão da sua necessidade 

de dispor de uma bilheteria ou ponto de venda físico para que o consumidor 

efetue a retirada do ingresso. Argumenta ser opcional o serviço remunerado 

pela aludida taxa, circunstância que descaracteriza sua abusividade. Sustenta que 

todos os tipos de assentos estão disponíveis em todas as formas de aquisição de 

ingressos e que não tem a obrigação de oferecer aos consumidores a escolha do 

assento.

Quanto ao ponto, assim entendeu o Tribunal a quo, in verbis:

[...]

Não é lícita, entretanto, a taxa de entrega cobrada do consumidor que 

adquiriu seu ingresso pelo telefone ou internet e que o retira nas bilheterias, não 
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usufruindo do serviço de entrega em domicílio. Ocorre essa prática, conforme 

se verifi ca da denúncia dirigida à Ouvidoria do Ministério Público deste Estado 

(fl s. 371) e como pode ser facilmente constatado pelo acesso ao site da empresa 

apelante, no qual se confere haver cobrança pela retirada de ingressos na 

bilheteria, além da taxa de conveniência, para shows a serem em breve realizados 

nesta e em outras cidades. Tal prática reiterada dá azo à aplicação da regra do 

artigo 335 do CPC, sendo certo que para tal reiteração também convencem os 

registros dos autos de infração do PROCON (fl s. 272 e 274). Ressalte-se, todavia, 

que a prova dessa conduta não se esteia apenas nestes últimos registros, mas na 

constatação fácil de que ela vem ocorrendo nos eventos que se realizam nesta 

cidade (consulte-se: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/showtickets.

aspx?sh=GRUPOPIX12&v=RCB... bem como: http://premier.ticketsforfun.com.br/

shows/showtickets.aspx?sh=VARE11RJA&v= RMG...)

[...]

Deve-se, ainda, considerar que os autos de infração de n. 1.009 e 1.023 de 2008 

colacionados pelo Ministério Público, não obstante tratarem de eventos ocorridos 

na Comarca de São Paulo, comprovam a prática costumeira da ré, de cobrança da 

“taxa de entrega”, também denominada “taxa de retirada”, mesmo nas hipóteses 

em que os ingressos são retirados pelo próprio consumidor na bilheteria do 

local do evento, infringindo o disposto no artigo 39 do CDC, além de outras 

irregularidades, a exemplo da venda de ingressos pela internet ou telefone, sem a 

possibilidade de escolha do assento, para o setor pretendido. Tais procedimentos 

foram decididos, tendo sido determinado o pagamento de multa nos seguintes 

termos, obtidos do diário ofi cial disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/

diarios/20419495/dosp-executivo-caderno-1-14-10- 2010-pg-4>:

[...]

Quando o próprio consumidor retira o ingresso no local do evento, ou em 

outro local designado pelo fornecedor, não há qualquer fundamento para a 

cobrança da “taxa de entrega” ou “taxa de retirada”, sob pena de enriquecimento 

sem causa. Ressalte-se que a cobrança pela retirada do ingresso na bilheteria, 

notadamente quando já cobrada taxa de conveniência, independentemente do 

nome dado a ela taxa (“taxa de retirada” ou “will call”) é totalmente descabida, 

por não corresponder a um serviço diferenciado de entrega dos ingressos em 

domicílio.

No tocante à disponibilização igualitária de tipos de assentos nos diversos 

meios de aquisição dos ingressos, o pedido merece acolhimento. A taxa de 

conveniência cobrada pelo serviço de venda de ingressos para show, teatro, 

cinema e outros espetáculos pela internet, telefone ou postos avançados, se 

justifi ca pela maior comodidade na aquisição, caracterizando a sua abusividade, 

se for cerceada a possibilidade de escolha dos assentos, normalmente garantida 

na bilheteria ofi cial, não sujeita à mencionada taxa.
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Dessa forma, para acolher a tese da insurgente no sentido de que não 

seria abusiva a taxa de entrega cobrada do consumidor que adquire o ingresso 

pelo telefone ou internet e que o retira nas bilheterias, bem ainda que é lícita 

a não disponibilização da escolha de assentos quando o consumidor utiliza a 

venda de ingresso pelos canais não presenciais, seria imprescindível promover 

o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a 

esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.

5. Do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, apenas para 

sanar o erro material da decisão agravada para constar no dispositivo “nego 

provimento ao recurso especial”.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.267.282-SP (2011/0108809-4)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Primafer INC S/A

Advogados: Miguel Pereira Neto e outro(s) - SP105701

Luiz Gustavo Friggi Rodrigues e outro(s) - SP163631

Victor Daher e outro(s) - DF032754

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Recorrido: Lojas Arapuã S/A - em Recuperação Judicial

Advogados: Ricardo Cholbi Tepedino e outro(s) - SP143227

Kedma Fernanda de Moraes Watanabe e outro(s) - SP256534

Interes.: Evadin Indústrias da Amazônia S/A

Advogado: André Pinto da Rocha Osorio Gondinho e outro(s) - RJ091975

EMENTA

Recursos especiais. Concordata. Provimento de recurso 

especial anterior. Substituição automática do acórdão recorrido. 

Descumprimento das obrigações da concordatária. Falência 

decretada com base no Decreto-Lei n. 7.661/1945. Deferimento do 
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processamento da recuperação judicial na origem após a publicação do 

acórdão que restabeleceu a sentença de quebra. Impossibilidade.

1. De acordo com o art. 512 do Código de Processo Civil de 

1973, o julgamento efetuado no recurso especial substitui o acórdão 

proferido pelo tribunal de origem, independentemente de seu trânsito 

em julgado. Precedente do STF.

2. Esta Corte, no julgamento do REsp 707.158/SP, reconheceu a 

legalidade do decreto de quebra efetuado por sentença e, consignando 

o tempo transcorrido desde o favor legal e o descumprimento das 

obrigações ali assumidas, afastou a possibilidade de pedido de 

recuperação judicial aventada em voto vencido.

3. Não é permitido à concordatária que descumpriu as obrigações 

assumidas na concordata efetuar o pedido de recuperação judicial, nos 

termos do § 2º do art. 192 da Lei n. 11.101/2005.

4. O processamento de recuperação judicial no caso em exame é, 

portanto, contrário à legislação de regência e afronta a decisão desta 

Corte que determinou a quebra da devedora.

5. Recursos especiais providos.

ACÓRDÃO

Após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira, a Quarta Turma, 

por maioria, deu provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da 

relatora. Vencido o Ministro Luis Felipe Salomão. Os Srs. Ministros Antonio 

Carlos Ferreira (voto-vista), Marco Buzzi (Presidente) e Raul Araújo votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 23 de junho de 2020 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 18.8.2020

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Cuidam os autos de concordata 

requerida por Lojas Arapuã S/A que, após o inadimplemento de parcelas anuais e 
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a inviabilidade de cumprir com os demais compromissos assumidos no plano de 

reestruturação aprovado pela maioria dos credores, teve decretada sua falência 

pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 

declarando inefi caz a transferência de ativos da concordatária à sua subsidiária, 

Arapuã Comercial S/A.

O Tribunal de origem, analisando agravo de instrumento interposto pela 

concordatária contra referida decisão, restabeleceu a concordata preventiva 

mesmo reconhecendo o inadimplemento das obrigações assumidas.

Esta Corte, no julgamento do REsp 707.158/SP, que teve como relator 

para acórdão o Ministro Carlos Fernando Mathias, deu provimento aos recursos 

especiais interpostos pelos credores Primafer INC S/A e Evadin Indústrias da 

Amazônia S.A para restabelecer a decisão que decretou a quebra, em acórdão 

assim ementado:

Recurso especial. Falência. Decretação pelo juízo originário na vigência 

do Decreto-Lei n. 7.661/1945. Tribunal de Justiça. Concessão de concordata 

preventiva. Aplicação da Lei n. 11.101/2005. Impossibilidade. Tempus regit actum. 

Inviabilidade da concordatária em cumprir as obrigações assumidas.

1. Inviável aplicar-se, in casu, a Lei n. 11.101/2005, pois não se divisa na hipótese 

questão de direito intertemporal, uma vez que a quaestio volta-se ao princípio do 

tempus regit actum, máxime pelo fato de a estreita via do recurso especial impedir 

sua aplicação à norma ainda não vigente.

2. Em sendo o Decreto-Lei n. 7.761/45 o instrumento legal vigente à época 

do julgado, estando patenteada a inviabilidade da concordatária em cumprir as 

obrigações assumidas no pedido formulado e tratando-se de processo falimentar 

que vem se arrastando há onze anos, merece reforma o julgado recorrido, uma 

vez que o Juiz de Primeiro Grau, com acerto, já decretara a falência.

3. Ante o exposto, conheço dos recursos especiais e dou-lhes provimento.

Ocorre que, antes da publicação do referido acórdão, a concordatária 

apresentou pedido de conversão da concordata em recuperação judicial, 

nos termos do § 2º da Lei n. 11.101/2005, perante o juízo da 1ª Vara de 

Recuperações Judicias e Falências da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

A Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais da Seção de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento 

ao recurso de apelação interposto pela concordatária para autorizar o 

processamento da recuperação judicial, extinguindo a concordata, em acórdão 

assim ementado (fl s. 1.201/1.202):
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Apelação. Recuperação judicial. Empresa em concordata preventiva que 

apresentou plano de recuperação antes da vigência da Lei n. 11.101/2005. 

Descumprimento da concordata convolada em falência por sentença. Acórdão 

do TJSP que revoga a quebra e restaura a concordata. Recurso especial provido 

pelo STJ para repristinar a sentença de falência, reconhecida violação ao Decreto-

Lei n. 7.661/45. Acórdão não publicado. Requerimento de recuperação judicial. 

Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da falência 

da devedora. Reconhecimento de que a empresa não está falida, haja vista a 

possibilidade de recursos contra o acórdão do STJ. Possibilidade da apresentação 

do pedido de recuperação na instância ordinária, com base no art. 192, § 2º da Lei 

n. 11.101/2005. Inteligência do art. 47 da LRF c.c. o art. 5º, da Lei de Introdução 

ao Código Civil. Princípio da preservação da empresa, que se encontra em 

funcionamento, gerando postos de trabalho, riquezas e recolhendo tributos. 

Precedentes da Câmara Especializada admitindo pedido de recuperação judicial 

para empresa falida sob o Decreto-lei n. 7.661/45, que se encontra em regime 

de continuação de negócios. Recuperação judicial que ostenta natureza de 

contrato e não de benefício legal. Soberania da Assembléia-Geral de Credores 

para deliberar sobre o que é mais conveniente: aprovação do plano ou quebra. 

Preenchimento dos requisitos do art. 51 da LRF. Apelo provido para deferir o 

processamento da recuperação judicial.

Os embargos de declaração opostos concomitantemente por Primafer 

INC. S/A, Evadin Indústrias da Amazônia S.A e pelo Ministério Público Estadual 

foram acolhidos para análise dos requisitos do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, 

sob a seguinte ementa (fl . 1.261):

Embargos de declaração. Recuperação judicial. Pretensão a esclarecimentos e 

alegação de contradição. Embargos acolhidos.

Inconformados, o Ministério Publico do Estado de São Paulo e Primafer 

INC. S/A interpõem recursos especiais que ora se analisam (fl s. 1.271/1.308 e 

1.323/1.339, respectivamente).

O Ministério Público Estadual, com base na alínea “a” do inciso III do 

artigo 105 da Constituição Federal, sustenta ofensa aos artigos 48 e 192, § 

2º, da Lei n. 11.101/2005, alegando que não é possível o deferimento do 

pedido de recuperação judicial à concordatária que não cumpriu com as 

obrigações assumidas na concordata. Afi rma que mesmo durante o período 

entre o julgamento do agravo de instrumento, que afastou a quebra, e do REsp 

707.158/SP, que a restabeleceu, “a Arapuã continuou em atividade, prosseguindo 

normalmente o feito em primeira instância, mas não houve o cumprimento 

do que fora proposto e aprovado pela maioria dos credores” (fl . 1.295). Alega 
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que o acórdão recorrido desconsiderou a expressa exigência legal de que a 

concordatária deve estar em dia com as obrigações assumidas na moratória 

para fazer jus ao pedido de recuperação judicial, não podendo se valer do 

instituto quando também já falida. Ressalta que não houve demonstração 

pela concordatária sobre a viabilidade da recuperação proposta, já rechaçada 

muitos anos antes do decreto de falência. Afi rma que uma das providências 

tomadas para a chamada “reestruturação da empresa” foi a transferência de 

patrimônio entre as empresas que formavam o grupo e, na prática, todas as lojas 

físicas de então desapareceram e, consequentemente, os trabalhadores da época 

fi caram sem emprego, havendo sido lesado considerável número de credores 

trabalhadores trabalhistas, devendo ser apuradas as responsabilidades, inclusive 

criminais, para minimizar as consequências da administração da empresa. 

Argumenta que a “aparente lucratividade da empresa não pode ser considerada 

para demonstrar a possibilidade de recuperação. Se as obrigações assumidas não 

estão sendo cumpridas e isso se arrasta desde 1998, a rentabilidade é duvidosa”. 

Finaliza invocando Fábio Ulhoa Coelho, para concluir que “quem arca com os 

custos da recuperação judicial é a sociedade, que suporta os gastos que serão 

socializados por um encadeamento complexo de relações econômicas e sociais.”

O segundo recurso especial, interposto por Primafer INC. S/A com base 

nas alíneas “a” e “c”, sustenta ofensa ao § 2º do artigo 192 da Lei n. 11.101/2005, 

bem como divergência jurisprudencial, alegando que “o pedido de recuperação 

judicial representa nada mais, nada menos, do que mais um expediente jurídico 

para que a recorrida arraste (como vem arrastando há doze anos) o pagamento 

de seus credores” (fl . 1.328). Afi rma que a inadimplência reconhecida no decreto 

de quebra incontroversa nos autos “obsta a pretensão de migração para a 

recuperação judicial” (fl . 1.330). Requer, ao fi nal, o provimento do recurso para 

restabelecer a sentença que indeferiu o processamento da recuperação judicial.

Em contrarrazões aos recursos especiais, Lojas Arapuã S/A diz que não 

houve descumprimento das obrigações da concordata, pois o pagamento das 

duas parcelas foi substituído pela apresentação de plano de reestruturação, 

devidamente homologado pelo Tribunal de origem, e que não foi implementado 

“pelos percalços do processo da concordata”. Afi rma que é uma empresa viável, 

em que já foram realizados os pagamentos dos credores até R$ 100.000,00 

nos autos da concordata, e que somente a falência decretada na vigência da 

Lei n. 11.101/2005 impede o deferimento da recuperação judicial, sendo que 

tal impedimento, no caso, contraria os princípios de preservação da empresa 

insculpidos na atual legislação. Narra que em 2011, época de interposição 
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do recurso, empregava cerca de 200 empregados com lucratividade e boas 

perspectivas de expansão, caso aprovado o plano de recuperação apresentado. 

Defende que sua falência não permitirá o pagamento integral dos credores da 

concordata, pois a liquidação de seu ativo pagará apenas créditos tributários, e, 

de outro lado, a recuperação judicial possibilitará resguardar os interesses dos 

credores e dos trabalhadores. Pugna, assim, pela manutenção do julgado.

Vale anotar que a credora Evadin Indústrias da Amazônia S/A apresentou 

reclamação constitucional, autuada sob o n. 5.507/SP, a fi m de fazer prevalecer 

o decreto de quebra reconhecido por esta Corte no já citado REsp 707.158/SP.

Primafer Inc. S.A requereu antecipação de tutela para obstar o levantamento 

pela recorrida de valores obtidos com a venda de imóveis da recuperanda, por ela 

considerados sobejantes das obrigações assumidas no plano de recuperação, no 

valor de R$ 29 milhões (e-STJ fl s. 1.515-1.548).

Por meio de decisão proferida em 19.2.2019 (e-STJ fl . 1.687-89), deferi 

pedido de antecipação de tutela “para determinar que o Juízo Falimentar se 

abstenha de autorizar o levantamento de créditos à recuperanda e de encerrar 

a recuperação judicial até o julgamento defi nitivo do presente recurso especial”.

Tal decisão foi alvo de agravo interno (e-STJ fl s. 1.695-1739), impugnado 

pelo Ministério Público de São Paulo (e-STJ fl s. 1.742-1.749) e pela Primafer 

Inc. S.A (fl s. 1.752-1804).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Primeiramente, anoto 

que não há necessidade de reexame probatório para reconhecimento do 

descumprimento das obrigações assumidas pela concordatária, já que é questão 

incontroversa nos autos, fi xada no próprio acórdão recorrido e também no 

decreto de quebra.

Esclareço também, em resposta ao argumento da recorrida, que não é 

possível o deferimento de recuperação judicial a empresa falida com quebra 

decretada sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45.

O artigo 48 da Lei 11.101/2005 prevê expressamente que o devedor 

falido não pode requerer recuperação judicial, e que, “se o foi, estejam 

declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí 
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decorrentes”. O art. 192, de outro lado, orienta que a Lei nova não se aplica aos 

processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua 

vigência.

A interpretação dos referidos textos evidencia que a recuperação judicial 

não pode ser deferida ao falido, independentemente da legislação de regência, 

pela previsão expressa, no caso da quebra decretada na vigência da atual 

legislação, e por sua inaplicabilidade às falências regidas pelo Decreto-Lei n. 

7.661/45.

O acórdão recorrido, entretanto, deferiu o pedido em razão da inexistência 

de trânsito em julgado do acórdão que restabeleceu a sentença de quebra, 

proferido por esta Corte no julgamento do REsp 707.158/SP, e pela preservação 

da empresa, que considera viável a despeito do descumprimento de suas 

obrigações como concordatária, aplicando, assim, o art. 192, § 2º, da Lei n. 

11.101/2005. Entendeu que a falida não teve oportunidade ou interesse em 

requerer a recuperação judicial, uma vez que, após a vigência da atual legislação 

até o julgamento do REsp 707.158/SP, estava em concordata por força de 

sua decisão (do Tribunal de Justiça) que afastou a quebra. Utilizou como 

fundamento, ainda, o voto vencido proferido pelo relator no referido julgamento, 

da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, que concedia “à empresa o 

prazo de 30 dias para apresentar o pedido de recuperação, nos moldes do art. 

192, § 2º c/c art. 51 e ss. da Lei 11.101/2005”.

Ocorre que o voto que prevaleceu no julgamento do REsp 707.158/SP 

afastou a aplicação da Lei n. 11.101/2005 ao caso e decretou a quebra, com base 

nos seguintes fundamentos:

In casu, a questão que importa saber é se a falência foi decretada de forma 

legal, isso é, se está bem fundamentada.

 Não há dúvida - e aqui vai o meu louvor renovado ao eminente Ministro 

Relator - que hoje vivemos a hora e a vez da recuperação da empresa. Pegamos 

isso da teoria francesa. A Lei n. 11.101/2005 agasalhou isso, aliás em boa hora, 

mas essa não é a lei de regência do caso em análise, sublinhe-se.

Estamos diante de uma questão de falência que vem se arrastando há onze 

anos e os esclarecimentos feitos pelos advogados nesta sessão, respondendo 

a uma questão do eminente Ministro João Otávio de Noronha, mostram o pífi o 

valor que foi pago, até então.

Ora, com as vênias devidas, e sem querer simplifi car a questão, verifi ca-se que 

há dois recursos especiais que pedem a falência, requerendo que se restaure a 

decisão a quo, proferida em nível de Primeiro Grau.
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 Portanto, apreciando os recursos especiais, vou pedir as mais respeitosas 

vênias ao eminente Ministro Relator, uma vez que não vejo como contornar e 

convolar a regra do Decreto-Lei n. 7.661/45.

Aplicar ao caso a Lei n. 11.101/2005, ainda que dessa norma se pudesse extrair 

alguns artigos, mostra-se inviável no presente momento processual pelas razões 

expostas, máxime no estado em que as coisas chegaram, no particular.

 Não tenho nenhum prazer em decretar uma falência, mas, com as 

vênias devidas ao eminente Ministro Relator, por quem tenho muito respeito e 

admiração, não vislumbro como deixar de dar provimento a ambos os recursos 

especiais, para que a falência seja decretada.

Conforme se depreende do excerto transcrito, o julgamento do REsp 

707.158/SP, cujo acórdão foi publicado em 21.9.2009, antes, portanto, da 

sessão de julgamento em que foi proferido o acórdão recorrido (27.10.2009), 

reconheceu a legalidade do decreto de quebra efetuado na sentença e, 

consignando o tempo transcorrido desde a concordata e o descumprimento 

das obrigações ali assumidas, afastou a possibilidade de pedido de recuperação 

judicial.

Quanto ao ponto, é temerário o desrespeito do acórdão recorrido à decisão 

deste Tribunal que determinou a quebra, sob o argumento de que a decisão 

ainda era passível de recurso. Como se sabe, de acordo com o art. 512 do Código 

de Processo Civil de 1973, o julgamento efetuado no recurso especial substituiu 

o acórdão proferido pelo TJSP, independentemente de seu trânsito em julgado. 

Confi ra-se, a propósito, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

Processo Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário. Substituição do 

acórdão do TJ/PI pelo do STJ. Ausência de trânsito em julgado da decisão que deu 

provimento ao REsp. Prejudicialidade. Art. 512 do CPC.

1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a ausência de 

trânsito em julgado, substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, nos 

termos do art. 512 do CPC. Precedentes.

2. O recurso extraordinário, interposto do acórdão do TJ/PI, no caso, está 

prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 569.631 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 2.8.2011).

Lembro ainda que o julgamento do mérito do recurso especial surte efeitos 

imediatos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.398.808/DF, Rel. Ministra Maria 
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Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 5.5.2014 e AgRg na MC 25.384/SP, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10.3.2016.

Compreensível o desejo do Tribunal de origem na aplicação dos princípios 

da atual legislação para tentar preservar a atividade produtiva, mas em frontal 

desrespeito à decisão deste Superior Tribunal (de que já tinha ciência), que 

a teve como incabível e afastou expressamente a possibilidade de pedido de 

recuperação judicial.

Ademais, o § 2º do art. 192 da Lei n. 11.101/2005, fundamento utilizado 

pelo acórdão recorrido, não se aplica ao caso, porquanto possibilita o pedido 

de recuperação judicial apenas ao concordatário “que não houver descumprido 

obrigação no âmbito da concordata”. Apesar dos argumentos utilizados pelo 

Tribunal de origem acerca da viabilidade da empresa para justifi car sua aplicação, 

entendo que o dispositivo, que faz uma exceção à regra do caput do art. 192, é 

expresso e não comporta outra interpretação.

Como se vê, o entendimento do acórdão recorrido é contrário à legislação 

de regência e à decisão desta Corte que determinou a quebra da devedora.

Ante tais lineamentos, fi ca claro que a concordatária nunca teve direito 

ao pedido de recuperação judicial, porquanto descumpridora das obrigações 

assumidas na concordata e que resultaram na decretação de sua falência, que 

deve prevalecer.

Por fi m, embora não esteja em questão o mérito do plano de recuperação 

judicial e o cumprimento das obrigações nele assumidas, não posso deixar de 

consignar que o Plano de Recuperação (doc. juntado pela própria recorrida à 

impugnação ao pedido de antecipação de tutela, e-STJ fl . 1.716) consignava 

passivo de créditos quirografários no valor histórico de R$ 694.532.084,00, 

tendo sido reservado ao pagamento de tais credores bens avaliados em R$ 

4.865.000,00 e vendidos por R$ 12.769.000,00, sobra essa cujo levantamento, 

entre outros valores, é requerido pela recuperanda, ao ensejo do postulado 

encerramento do processo de recuperação judicial.

A propósito da situação da empresa em 31.12.2018, parecer da Vexsea 

Auditores Independentes S.S. consigna que “a Companhia apresentava uma 

situação fi nanceira e patrimonial defi citária, inclusive com passivo a descoberto, 

gerando dúvidas quanto à sua possibilidade de continuar em operação.” Afi rma 

“(...) ainda não foram cumpridos todos os compromissos assumidos no acordo” 

(plano de recuperação). Anota, ainda, que “a Companhia e suas controladas 
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possuem diversos processos judiciais e administrativos em andamento, 

principalmente de natureza tributária.” (e-STJ fl . 1.800).

Tais documentos trazidos aos autos em 2019, para instruir o pedido de 

tutela antecipada, corroboram a atualidade da situação de fato narrada pelos 

recorrentes quando da interposição dos recursos especiais, em 2010, a propósito 

da notória inviabilidade da empresa, cujo processo de concordata e falência - 

seguido da recuperação judicial deferida ao arrepio do acórdão deste Tribunal 

no REsp 707.158/SP - se arrasta desde 1998, em prejuízo aos credores, e, 

em essência, nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, da sociedade, “que suporta 

os gastos que serão socializados por um encadeamento complexo de relações 

econômicas e sociais.”

Em face do exposto, dou provimento aos recursos especiais para restabelecer 

a sentença de fl s. 1.069/1.071, que indeferiu a petição inicial do pedido de 

recuperação judicial. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno de 

fl s. 1.695/1.739, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de 

urgência.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Lojas Arapuã S/A requereu, 

em 07.04.2009, sua recuperação judicial nos termos do artigo 47 da Lei 

11.101/2005, perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo.

Na inicial, a autora noticiou que, em 22.06.1998, requereu concordata 

preventiva (Decreto-Lei 7.661/45), no âmbito da qual fora determinado o 

pagamento da integralidade dos débitos em duas parcelas anuais, o que se 

tornou inviável.

Alegou que, em maio de 1999, apresentou plano de recuperação apoiado 

por credores titulares de 85% de seu passivo, o que só foi combatido por outros 

que enfeixavam 10% dos créditos, já que os restantes 5% se abstiveram de 

qualquer manifestação.

Sustentou que “não fora a minoritária, mas renitente oposição”, liderada 

pela credora Evadin, “a execução do plano teria tido início em junho de 1999 

- quando a musculatura da empresa era muito maior” (fl . 5). Aduziu que, em 
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virtude do referido antagonismo, sua falência foi decretada por duas vezes pelo 

Juízo da Vara Cível Central de São Paulo, tendo sido a situação revertida pelo 

Tribunal de Justiça estadual.

Narrou que, por força do provimento majoritário do Recurso Especial 

707.158/SP – interposto pela Evadin e por Primafer –, a falência decretada em 

2002 pelo juiz singular foi restabelecida em 2009.

Afi rmou que “não entra na cabeça de ninguém que a adesão maciça de 

85% dos créditos e da esmagadora maioria dos credores (quando hoje basta 

a maioria simples) tenha de sucumbir à vontade vingativa de alguns poucos” 

(fl . 8). Defendeu que a Lei 11.101/2005 “admite que o devedor que teve a sua 

falência decretada sob a égide do Decreto 7.661/45 (e, por isso mesmo, não 

tem mais a chance de requerer concordata suspensiva, e nem teve, antes, a de 

requerer recuperação) possa valer-se desse moderno instrumento de preservação 

da empresa viável”, máxime “quando, como ocorre na hipótese, a requerente já 

teve um plano aprovado por expressiva maioria” (fl s. 8/9).

Por fi m, destacou a viabilidade da atividade empresarial empreendida, o 

que autorizaria o deferimento do processamento da recuperação judicial.

O magistrado de piso indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, por 

considerar descabido o pedido de recuperação judicial formulado por devedora 

falida.

Interposta apelação pela autora, o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo deu provimento ao reclamo, a fi m de deferir o processamento da 

recuperação judicial, nos termos da seguinte ementa:

Apelação. Recuperação judicial. Empresa em concordata preventiva que 

apresentou plano de recuperação antes da vigência da Lei n. 11.101/2005. 

Descumprimento da concordata convolada em falência por sentença. Acórdão 

do TJSP que revoga a quebra e restaura a concordata. Recurso especial provido 

pelo STJ para repristinar a sentença de falência, reconhecida violação ao Decreto-

Lei n. 7.661/45. Acórdão não publicado. Requerimento de recuperação judicial. 

Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da falência 

da devedora. Reconhecimento de que a empresa não está falida, haja vista a 

possibilidade de recursos contra o acórdão do STJ. Possibilidade da apresentação 

do pedido de recuperação na instância ordinária, com base no art. 192, § 2º da Lei 

n. 11.101/2005. Inteligência do art. 47 da LRF c.c. o art. 5º, da Lei de Introdução 

ao Código Civil. Princípio da preservação da empresa, que se encontra em 

funcionamento, gerando postos de trabalho, riquezas e recolhendo tributos. 

Precedentes da Câmara Especializada admitindo pedido de recuperação judicial 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 491-604, Julho/Setembro 2020 527

para empresa falida sob o Decreto-Lei n. 7.661/45, que se encontra em regime 

de continuação de negócios. Recuperação judicial que ostenta natureza de 

contrato e não de benefício legal. Soberania da Assembleia-Geral de Credores 

para deliberar sobre o que é mais conveniente: aprovação do plano ou quebra. 

Preenchimento dos requisitos do art. 51 da LRF. Apelo provido para deferir o 

processamento da recuperação judicial.

Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público estadual, por 

Primafer Inc S/A e por Evadin Indústrias Amazônia S/A, os quais foram 

acolhidos a fi m de determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância 

para que “aprecie expressamente o atendimento das exigências do artigo 51 

da Lei 11.101/2005 e, na sequência, defi ra ou indefi ra o processamento da 

migração da concordata para a recuperação judicial” (fl . 265).

O Parquet estadual e Primafer Inc S/A interpõem recurso especial.

O reclamo do Ministério Público, fundado na alínea “a” do permissivo 

constitucional, aponta violação dos artigos 48 e 192, § 2º, da Lei 11.101/2005. 

Alega, em síntese, que a concordatária somente poderia valer-se da recuperação 

judicial se não tivesse descumprido obrigação no âmbito da concordata. Afi rma 

que, “apenas porque a recuperação judicial tem natureza contratual, não signifi ca 

que a transição do antigo para o novo instituto possa ter espaço quando da 

concordância dos credores, mesmo diante da quebra superveniente provocada 

pela ausência do pagamento das prestações avençadas” (fl . 1.296).

A Primafer, por sua vez, indica as alíneas “a” e “c” como fundamento de seu 

recurso especial, aduzindo, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao artigo 

192, § 2º, da Lei 11.101/2005. Defende que o fato de a autora não ter cumprido 

as obrigações assumidas na concordata inviabiliza a pretensa migração para a 

recuperação judicial.

Apresentadas contrarrazões às fl s. 1.364/1.411, alegando a autora: (a) 

que o falido sob a égide do direito anterior pode sim requerer a recuperação 

judicial, desde que demonstrada a continuidade da atividade empresarial; e (b) 

que “não há como se entender como descumprimento de obrigação a ausência 

de pagamento integral das parcelas anuais previstas no DL 7.661/45, já que a 

recorrida teve anuência do Poder Judiciário para apresentar uma nova forma 

de quitação de seu passivo, qual seja, através de um plano de reestruturação” (fl . 

1.382).

Ambos os apelos extremos receberam crivo positivo de admissibilidade na 

origem.
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Na sessão da Quarta Turma de 04.06.2019, a eminente Ministra relatora 

deu provimento aos recursos especiais, a fi m de restabelecer a sentença que 

indeferiu a petição inicial de recuperação judicial, ao fundamento central de 

que “... não é possível o deferimento de recuperação judicial a empresa falida 

com quebra decretada sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45. O artigo 48 

da Lei 11.101/2005 prevê expressamente que o devedor falido não pode 

requerer recuperação judicial e que, “se o foi, estejam declaradas extintas, por 

sentença transitada em julgado, as responsabilidades dai decorrentes”. O art. 

192, de outro lado, orienta que a Lei nova não se aplica aos processos de 

falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência. 

A interpretação dos referidos textos evidencia que a recuperação judicial não 

pode ser deferida ao falido, independentemente da legislação de regência, pela 

previsão expressa, no caso da quebra decretada na vigência da atual legislação, e 

por sua inaplicabilidade às falências regidas pelo Decreto-Lei n. 7.661/45”.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

É o relatório complementar.

2. A controvérsia dos autos está em defi nir se a concordatária pode ou 

não requerer recuperação judicial, notadamente em vista da alegação de não 

terem sido cumpridas obrigações assumidas no âmbito da concordata preventiva 

regida pelo Decreto-Lei 7.661, além da existência de acórdão do STJ - não 

publicado à época do pedido de recuperação - decretando a sua falência.

O magistrado de piso indeferiu a inicial de recuperação judicial requerida 

pelas Lojas Arapuã S/A, nos seguintes termos:

Não fossem as intervenções desnecessárias (pois nenhum fato novo 

trouxeram), a petição inicial já estaria indeferida.

Inicialmente, a manifestação da Primafer prima pela deselegância, pois: a) não 

junta procuração e não requer prazo para sua juntada; b) é empresa estrangeira 

e não demonstra ter autorização para atuar no Brasil (art. 1.134 do Código Civil); 

c) diz que se deferida a recuperação judicial vai reclamar no Superior Tribunal de 

Justiça. Assim, a sua conduta só vem a confi rmar o que a Lojas Arapuã afi rma em 

sua petição inicial.

Acrescente-se: a) o fato de ter procuração nos autos da falência não a desobriga 

a juntar procuração nestes autos, inclusive pelo fato que correm perante juízos 

diferentes.

b) sendo empresa estrangeira, deve ter autorização para funcionar no Brasil 

(...).
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c) se pretende reclamar, agravar, apelar, embargar, impetrar habeas corpus ou 

outra medida qualquer, não precisa anunciar. Aliás, quem tem o bom direito não 

faz isso; simplesmente postula.

A Evadin é mais elegante na sua argumentação, lembra a afronta que pode 

ocorrer ao julgado do C. Superior Tribunal de Justiça e sua discordância com o 

deferimento.

Ora, nesse diapasão, pode afirmar-se que a sua pretensão afronta a Lei n. 

11.101/05, o Código de Processo Civil e a Constituição Federal, em especial pelo fato 

de que (a) não consta que o v. acórdão tenha sido publicado (CPC, 564) e as partes 

intimadas (CPC, art. 242) e (b) não consta que o v. acórdão tenha transitado em 

julgado.

Não havendo trânsito em julgado do v. acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça 

pode argumentar-se, por exemplo, à luz da Constituição Federal:

1) a empresa está funcionando e voltando a ter sucesso, não há como se negar o 

deferimento da recuperação judicial, sob pena de se afrontar o seu art. 1º, IV;

2) o deferimento do processamento da recuperação judicial, ante os argumentos 

da requerente, atenderá a função social da propriedade (art. 5º, XXIII);

3) o pedido está em consonância com o art. 170 da Constituição Federal.

Fundamentos existem para várias coisas, inclusive razões rancorosas 

subjacentes que transparecem na simples vontade de quebrar e não de resolver o 

crédito. A reiterada análise de pedidos de falência mostra que muitos preferem a 

morte do devedor do que receber o próprio crédito.

Enfim, apesar desses fundamentos, o fato é que em face das dificuldades 

existentes, deveria a Lojas Arapuã S/A ter postulado a recuperação judicial enquanto 

o Recurso Especial estava pendente, sendo no presente momento, diante da sua 

situação de falida, inviável o acolhimento da sua pretensão, que, todavia, não 

lhe impede uma posterior concordata suspensiva, já que a legislação a que está 

subordinada (Decreto-Lei n. 7.661/45, conforme o C. Superior Tribunal de Justiça) a 

permite e tem condições, ante o que narra:

Em 2008, o faturamento da Arapuã foi de R$ 37,6 milhões, com um lucro 

bruto de R$ 13,1 milhões - ou seja, uma margem excepcional, que vem tendo 

trajetória ascendente, o que faz prever um 2009 ainda melhor. A rede hoje 

opera com 14 lojas, espalhadas pela cidade de São Paulo e no Estado de Minas 

Gerais, e emprega 200 pessoas (item 46 da petição inicial, fl s. 16/17).

Aliás, esse foi o caso noticiado e narrado na petição inicial (itens 29 a 31), 

em que a recuperação judicial de conhecida empresa foi deferida a partir de 

uma concordata suspensiva, assemelhando-se a situação de outra também 

conhecida empresa que teve a concordata rescindida, a falência suspensa e, nesse 

período de suspensão, deferido o processamento da recuperação judicial (itens 
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32 a 35). Esses casos encontram-se nos Processos n. 583.00.1990.723608-8/132 e 

583.00.2007.221979-7 desta 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais.

Mas, como afirmado, ante a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, 

proclamada, embora não conste que as partes foram intimadas, não há como se 

admitir a situação da requerente, como falida, ter o pedido de recuperação judicial 

deferido em seu processamento.

Isto posto, indefi ro a petição inicial formulada pela empresa Lojas Arapuã S/A, 

para recuperação judicial, e julgo extinto o processo nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (...) (fl s. 1.069/1.071)

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, reformou a 

sentença extintiva, deferindo o processamento da recuperação judicial, pelos 

seguintes fundamentos:

A primeira questão que se examina é a realização do julgamento em 03/03/2009 

do Recurso Especial n. 707.158-SP, em que votou vencido o eminente Ministro Luis 

Felipe Salomão (relator sorteado) com prevalecimento do voto da lavra do ilustre 

Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado), acompanhado pelos 

digníssimos Ministros Fernando Gonçalves, Aldir Passarinhho Júnior e João Otávio 

Noronha (fl s. 925/933), que deu provimento ao recurso especial, restaurando-se a 

r. sentença que decretou a falência de Lojas Arapuã, conforme a ementa a seguir 

transcrita:

[...]

Anoto, em primeiro lugar, que o acórdão ainda não fora publicado quando da 

protocolização da apelação em 18 de junho de 2009 (fl s. 1.166), sendo certo que, após 

sua publicação ocorrida em 21 de setembro de 2009, conforme certifi cado no “site” 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda serão, em tese, admissíveis recursos 

(Embargos de Declaração, Embargos de Divergência, Recurso Extraordinário).

Diante de tal situação jurídica indaga-se: o Tribunal de Justiça de São Paulo 

pode deferir o processamento da recuperação judicial requerida por Arapuã S/A 

sem descumprir o venerando julgado, ainda não publicado quando formulada a 

apelação, que restaurou a sentença de primeiro grau que decretou a quebra da ora 

apelante?

Examinando-se o voto do eminente Ministro (convocado) Carlos Fernando 

Mathias, verifi ca-se que ele deu provimento ao recurso especial interposto pelas 

empresas Primafer INC. S/A e Evadin Indústrias Amazônia S/A e restaurou a 

sentença de falência, por entender que: 1) O Tribunal de Justiça de São Paulo não 

poderia aplicar a Lei n. 11.101/2005 “que ainda não existia”; 2) Não se aprecia em 

sede de recurso especial, direito superveniente, pois, “não se pode ter como violada 

uma lei quando essa norma não vigia ao ser proferida a sentença”; 3) elogiou 

a proposta do eminente Ministro Relator Luis Felipe Salomão, de se “conceder 
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um prazo para que a parte venha a apresentar, em Primeiro Grau, um plano 

de recuperação”, mas com ela não concordou em virtude de: “lamentavelmente 

a estreita via do recurso especial impede que tal medida seja implementada, 

uma vez que o que se pode discutir em tal sede é se houve, ou não, violação à 

lei federal”; 4) Inviável ao caso concreto, aplicar-se a Lei n. 11.101/2005, pois “não se 

divisa aqui uma questão de direito intertemporal”; 5) A lei violada pelo acórdão 

do TJSP é o Decreto-Lei n. 7.661/45, que vigia à época em que foi julgada a apelação 

que não manteve a sentença de convolação da concordata preventiva em falência; 

6) Aplicar ao caso a Lei n. 11.101/2005, ainda que dessa norma se pudesse extrair 

alguns artigos, mostra-se inadequado no presente momento processual pelas razões 

expostas, máxime no estado em que as coisas chegaram no particular” (fl s. 925/933).

Verifi ca-se, assim, que a douta maioria acompanhou o ilustre relator designado, 

proclamando que, na sede estreita do recurso especial, seria inviável conceder-se 

oportunidade para que a Arapuã S/A, em primeiro grau, apresentasse pedido de 

migração da concordata preventiva para recuperação judicial, nos termos permitidos 

pelo art. 192, § 2°, da Lei n. 11.101/2005. Entendeu-se pela impossibilidade de se 

reconhecer no âmbito do recurso especial a violação da Lei Federal n. 11.101/2005, 

que não vigorava ao tempo em que foi realizado o julgamento da apelação que 

reformou a sentença convolatória da concordata preventiva em falência.

A verdade, “data venia” do que sustentam as empresas Evadin e Primafer em 

suas manifestações anteriores, é que a douta Turma Julgadora do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça não apreciou a possibilidade, ou não, de a Arapuã S/A, após 9 

de junho de 2005, data em que passou a vigorar a Lei n. 11.101/2005, que instituiu 

a recuperação judicial e permitiu, expressamente, a migração da concordata 

preventiva para a recuperação, valer-se na instância ordinária de oportunidade de 

pedir a recuperação judicial.

Por isso, apesar da evidente “ameaça” que a empresa Primafer formulou ao 

digno magistrado Titular da 1ª Vara Especial de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo, expressamente mencionada na r. sentença de fl s. 1.100/1.102, ao 

ressaltar a conduta deselegante daquela empresa estrangeira e afi rmar: “que se 

deferida a recuperação vai reclamar no C. Superior Tribunal de Justiça”, este relator - 

que respeita e cumpre as decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a mais alta 

Corte da República com a missão de interpretar o direito federal infraconstitucional 

-, entende que o julgamento do recurso especial que restaurou a sentença de quebra 

da Arapuã S/A, não é obstáculo à apreciação do pedido de migração da concordata 

para a recuperação judicial, desde que apresentado nesta instância ordinária, haja 

vista a expressa permissão albergada no art. 192, § 2°, da, agora vigente, Lei n. 

11.101/2005.

É necessário esclarecer que a Arapuã S/A, quando da entrada em vigor da Lei n. 

11.101/2005 não poderia ter requerido a migração da concordata preventiva para 

a recuperação judicial, uma vez que o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, que afastou a quebra da apelante, teve plena vigência até 3 de março 
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de 2009, data em que, por maioria de votos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

acolheu o recurso especial, reiterando-se, por acórdão ainda não publicado quando 

protocolizada esta apelação e ainda passível de recursos, uma vez que a publicação 

ocorreu em 21 de setembro de 2009. Faltava à Arapuã S/A, até então, interesse 

processual para requerer a migração da concordata preventiva para a recuperação 

judicial instituída pela nova Lei.

Diante das peculiaridades da hipótese vertente, estou convencido de que, 

restaurada a concordata preventiva da Arapuã S/A pelo acórdão de 11/06/2003 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relatado pelo Des. Silvio Marques 

Neto e que se encontra reproduzido às fl s. 674/683, sob o argumento de que, não 

pagas as parcelas prometidas, mas aprovado o “plano de reestruturação econômico-

fi nanceira”, que contou com a expressa concordância dos maiores credores da Arapuã 

S/A, quando do início da vigência, em 9 de junho de 2006, da Lei n. 11.101/2005, não 

se justifi cava o pleito de migração da concordata preventiva para a recuperação 

judicial, conforme expressamente autorizado pelo art. 192, § 2°, da nova Lei.

Posteriormente, diante do provimento do recurso especial interposto por Primafer 

INC. S/A e Evadin Indústrias Amazônia S/A, por acórdão não unânime, publicado 

em 21 de setembro de 2009, ainda não transitado em julgado, tem a Arapuã S/A, 

agora, o direito de pedir a recuperação judicial, desde que demonstre atender aos 

requisitos elencados no art. 51 da Lei n. 11.101/2005.

Isto porque, não tendo a Arapuã S/A interesse para pleitear a transposição da 

concordata preventiva para a recuperação em 9 de junho de 2005, pois o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo havia afastado a decisão de convolação de sua 

concordata em quebra, matéria que se encontrava “sub judice” perante o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça em razão do recurso especial interposto, não pode a 

empresa-apelante ser prejudicada por não ter tido oportunidade de postular o 

benefício na instância ordinária.

Ademais, a Lei n. 11.101/2005, ao criar o novel instituto da recuperação 

judicial, alterou substancialmente a disciplina do antigo Decreto-Lei n. 7.661/45, 

que considerava a concordata preventiva como mero favor legal, outorgando à 

recuperação a natureza contratual. Em rigor, a recuperação judicial configura 

contrato estabelecido entre a empresa devedora e seus credores, cabendo à 

Assembleia-Geral de Credores, de forma soberana, apreciar o plano apresentado e 

sopesar o que é melhor para a comunidade de credores: aprovar o plano, rejeitá-lo e, 

neste caso, a teor do art. 56, § 4°, LRF, ser decretada pelo Juiz a falência da empresa.

O Ministro Sidnei Beneti, que integrou a Câmara Especial de Falências e 

Recuperações Judiciais deste Tribunal de Justiça ao comparar a recuperação 

judicial e a concordata preventiva afi rmou:

A recuperação judicial é uma ação judicial, movida pelo próprio devedor.

O instituto assemelha-se, realmente, à. antiga concordata preventiva, mas, 

em verdade, dela difere fundamentalmente. Pode-se dizer, em síntese, que 
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a evolução do enfoque prévio da insolvência trilhou caminho iniciado na 

cobrança da dívida dos primórdios da execução coletiva, passou pela proteção 

ao crédito na legislação de 1945 e, agora, visa à superação da crise econômico-

fi nanceira da empresa.

A concordata constituía favor legal, isto é, conferido pela lei, 

independentemente da vontade dos credores, visando a ensejar a satisfação 

de direito de credores. A recuperação judicial possui objetivo social, fundado na 

própria utilidade social da empresa e de seus bens, inclusive os bens imateriais 

componentes dela própria e de seu estabelecimento comercial. Coloca-se 

consonante com os princípios enfatizados pelo Código Civil de 2002, de 

socialidade, eticidade e operabilidade, juntando a idéia de participação 

(órgãos colegiados) e responsabilidade dos próprios credores (sociedade 

e meios novos), estes porque, dando crédito ao devedor, é como que se 

se tornassem por este também responsáveis perante outros credores, 

sobretudo empregados, fornecedores de parcas forças, prestadores de 

serviços - enfi m, os menos aparelhados para proteger-se economicamente. 

O que vem, aliás, da Constituição Federal de 1988. (grifei)

A concordata busca ‘salvar’ não apenas o empresário, mas toda a unidade 

produtiva, especialmente os bens postos em função dela (valor social dos 

bens) e todos os agentes da atividade, inclusive empregados, fornecedores 

e os próprios credores.

Por isso o art. 47 da Lei 11.101, de 9/2/2005, em vez de culpar o devedor 

e de impingir favor aos credores, reconhece situação de crise, a acarretar 

conseqüências para todos, e estabelece objetivos de superação. (...)

A Assembléia Geral de Credores (art. 35), convocada pelo Juiz (art. 36), 

mas presidida pelo administrador judicial (art. 37), a qual exerce papel 

decisivo, aprovando, ou não, o plano de recuperação (art. 35, V... (Direito 

Falimentar e a nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, coord. 

Luiz Fernando Valente de Paiva, Ed. Quartier Latin, São Paulo, 2005, págs. 

228/230).

Nesta linha de entendimento, esta Câmara Especial de Falências e 

Recuperações Judiciais apreciou hipótese praticamente idêntica à tratada neste 

recurso, conforme se verifi ca pela ementa a seguir transcrita:

Concordata preventiva. Inadimplemento das obrigações assumidas. 

Rescisão da concordata e decreto da falência, nos termos do artigo 150, I, 

do DL 7.661/45. Concordata em processamento a cerca de 9 anos. Quebra 

corretamente decretada, nos termos do Decreto-Lei n. 7.661/45. Pedido de 

recuperação judicial processado em razão de efeito suspensivo concedido 

no agravo manejado contra o decreto da falência. Plano de recuperação 

judicial aprovado pela Assembleia-Geral de Credores. Lei n. 11.101/2005 que 
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confere aos credores o direito de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação 

judicial, que não tem natureza de favor legal, mas sim, contratual. Aplicação 

dos princípios albergados no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 e do artigo 5º, 

da Lei de Introdução ao Código Civil. Inexistência de fundamento lógico ou 

jurídico para manutenção da quebra. Provimento do recurso para revogar 

o decreto de falência e permitir o regular processamento da recuperação 

judicial. (Agravo de Instrumento n. 505.750.4/9-00, agravante: Lousano 

Indústria de Condutores Elétricos Ltda. - falida).

Interessante ressaltar que a hipótese acima ementada apresenta diversos 

elementos de identifi cação com o julgamento do Recurso Especial n. 707.158-SP que, 

por maioria, decretou a quebra da Arapuã S/A, com o voto vencido do eminente 

Min. Luis Felipe Salomão, o qual deu parcial provimento aos recursos para, “de 

oficio conceder à empresa o prazo de 30 dias para apresentar o pedido de 

recuperação, nos moldes do art. 192, § 2º c/c art. 51 e ss. da Lei 11.101/2005, 

sob pena de decretação da quebra, tudo a ser analisado pelo Juiz sob a ótica da 

nova legislação”.

No julgamento da Lousano, acima ementado, este relator, inicialmente, negava 

provimento ao recurso e mantinha o decreto de quebra da concordatária, nos 

termos do art. 150, I, do Decreto-Lei n. 7.661/45. No entanto, houve pedido 

de adiamento formulado pelos ilustres Des. Lino Machado e Romeu Ricupero 

que propuseram a conversão do julgamento em diligência para aguardar-se 

a deliberação da Assembleia-Geral de Credores sobre o plano de recuperação 

judicial apresentado pela falida.

Posteriormente, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial pela 

Assembleia de Credores, revi meu posicionamento e afi rmei o seguinte:

Diante de tal fato novo e considerando-se que a Lei n. 11.101/2005, ao 

contrário do que ocorria com a concordata preventiva prevista no revogado 

Decreto-Lei n. 7.661/45, não considera a recuperação judicial - que substituiu 

a antiga concordata - um favor legal, mas, outorga-lhe natureza contratual, 

visto que confere aos credores da empresa em crise econômico-fi nanceira o 

direito de aprovar ou rejeitar o plano de recuperação, não há fomento lógico 

ou jurídico para se manter decreto de quebra em face do descumprimento da 

concordata, quando os credores aprovam o plano formulado pela devedora.

Por tais motivos, mesmo considerando-se que o magistrado aplicou 

corretamente o artigo 150, inciso I, do Decreto-Lei n. 7.661/45, convertendo a 

concordata preventiva em falência, já que a devedora não pagou as prestações 

nas épocas devidas, a teor do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, bem como do 

disposto no artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, afi gura-se justo 

e razoável afastar-se o decreto de falência, permitindo-se que o processo de 

recuperação judicial tenha regular processamento, uma vez que os credores 
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da empresa, reunidos em assembleia-geral, e maiores interessados no 

recebimento de seus créditos, aprovaram o plano de recuperação apresentado.

Será, pois, dado provimento ao recurso, para o fim de se revogar o 

decreto de falência da agravante, comunicando-se ao douto Juízo ‘a quo’. 

Por votação unânime a turma deu provimento ao recurso e cassou o 

decreto de quebra da concordatária. (voto n. 15.714 no AI 505.750.4/9-00).

Há outro precedente desta Câmara Especializada, da relatoria do Desembargador 

Romeu Ricupero, que merece ser invocado para justifi car meu voto, no sentido de 

ser permitido à empresa cuja concordata preventiva fora convertida em falência em 

razão do não pagamento das prestações prometidas, sob a égide do Decreto-Lei n. 

7.661/45, pleitear a migração para a recuperação judicial da nova Lei. Confi ra-se:

Ementa. Concordata preventiva. Convolação em falência. Prestações 

prometidas não depositadas. Migração para recuperação judicial. Sentença 

de indeferimento liminar do processamento de pedido de recuperação 

judicial. Transposição da concordata preventiva para a recuperação judicial 

admissível no caso concreto, em que os credores, não obstante as parcelas 

prometidas não tenham sido depositadas, mostram-se dispostos a examinar e 

eventualmente aprovar plano a ser apresentado pela devedora. Exegese do art. 

192, § 2º, da Lei n. 11.101/2005. Sentença de falência reformada e processo 

de concordata preventiva extinto, sem resolução do mérito (art. 192, § 3º, 

da Lei n. 11.101/2005 e art. 267, VI, do CPC). Sentença de indeferimento 

liminar de processamento do pedido de recuperação também reformada. 

Apelação provida. (Apelação com revisão n. 435.871.4/6-00, Apelante: 

Eudmarco S/A Serviços e Comércio Internacional).

Em suma: esta Câmara Especializada tem entendimento já consagrado no sentido 

de que, mesmo sendo decretada a convolação da concordata preventiva em falência, 

com base no art. 150, I, do Decreto-Lei n. 7.661/45, não havendo trânsito em julgado 

de tal decisão, - como o caso da Arapuã S/A, na instância ordinária estadual, é 

possível conceder-se a oportunidade para que a devedora requeira o processamento 

do pedido de recuperação judicial, que, estando satisfeitos os requisitos do art. 51 

da Lei n. 11.101/2005, deverá ser deferido, conferindo-se desta forma, à Assembleia-

Geral de Credores o poder de deliberar soberanamente sobre a viabilidade do plano 

apresentado e, se entender conveniente, aprová-lo ou, em assim não sendo, rejeitá-lo, 

seguindo-se o édito de quebra pelo Juiz.

Outrossim, para o deslinde do caso em julgamento, há outro detalhe que se 

enquadra em precedente desta Câmara Especializada, invocado pela apelante.

A empresa Lojas Arapuã S/A, conforme evidenciado nos autos, em razão 

das circunstâncias em que se desenrola seu processo de concordata preventiva, 

mantida pelo acórdão do Tribunal de Justiça, que veio a ser reformado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, continua exercendo sua atividade empresarial, mesmo 
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ostensivamente diminuída e fragilizada em razão do longo processamento da 

concordata. Bem ou mal, mal ou bem, a Arapuã S/A continua a gerar postos de 

trabalho, como se verifi ca pelo requerimento do Sindicato dos Comerciários de São 

Paulo (fls. 1.104/1.152) e da relação dos funcionários de fls. 257/264, a produzir 

riquezas, pois aderiu ao REFIS, nos termos da Lei n. 9.964/2000, promovendo o 

acertamento de suas dívidas fi scais, tem gerado lucros, ostenta “good will of a trade”, 

é titular de patrimônio imobiliário, conforme ressaltado nas razões recursais.

O caso que invoco para justifi car a concessão da oportunidade de migração da 

Arapuã S/A para a recuperação judicial é o da empresa Pérsico Pizzamiglio S/A, 

que se encontrava falida, por decisão transitada em julgado, mas em regime de 

continuação provisória de negócios. A Câmara Especial, em julgamento prolatado 

por maioria, com voto vencedor da lavra do ilustre Des. Romeu Ricupero, que 

acompanhei, no que interessa ao presente julgamento assim fi cou ementado:

Três agravos de instrumento contra a decisão que concedeu à falida 

em continuação de negócios, a recuperação judicial. (...) No mérito, não há 

óbice para a migração do processo de falência, em regime de continuidade 

dos negócios, para a recuperação judicial. Exegese ampliativa - O art. 48, I, 

da NLF, não tem aplicação aos fatos disciplinados por normas transitórias, 

pois ele se destina a disciplinar fatos verifi cados após a entrada em vigor 

da nova lei, mas não os que se encontravam em curso nessa oportunidade. 

No confl ito entre uma norma não transitória e uma transitória, prevalece 

esta última, simplesmente porque tratam de fatos diversos. Esse princípio 

hermenêutico, de primazia da norma transitória, ademais, resulta da 

observância da regra de revogação da norma geral (não-transitória) pela 

especial (transitória). Resumindo, a exegese ampliativa que sustenta o direito 

de o falido autorizado a continuar o negócio migrar para a recuperação judicial 

é a que melhor se ajusta ao direito positivo, porque viabiliza o cumprimento 

da função social da empresa, obedece o mandamento constitucional da 

igualdade, prestigia a construção doutrinária e jurisprudencial feita sob a 

égide da lei anterior que vislumbrava nessa autorização um verdadeiro meio 

de recuperação da empresa e se harmoniza com a integração da lacuna por via 

da analogia. (Agravos de Instrumento nos 403.920.4/1-00; 403.931.4/1-00 e 

404.275.4/4-00).

O julgamento acima ementado menciona expressamente parecer da lavra 

do Prof. FÁBIO ULHOA COELHO, apresentado pela sociedade falida Pérsico 

Pizzamiglio, que manifesta o seguinte escólio:

Frente à ausência de disciplina especifica da matéria atinente ao falido 

autorizado a prosseguir em seu negócio, abrem-se, em princípio, duas 

possibilidades. De um lado, a exegese restritiva, para a qual a falta de previsão 

específi ca na lei importaria a negativa de acesso à recuperação judicial; de 
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outro, a exegese ampliativa, que caracteriza a falta de disciplina legal como 

lacuna, a reclamar a devida colmatação pela jurisprudência ( . . .).

Mais adiante, o eminente parecerista e professor da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo justifi ca, com fundamento nos princípios da hermenêutica, o 

motivo da inaplicabilidade do art. 48, I, às situações regidas por normas transitórias. 

Diz o comercialista:

Deve-se, por fi m, ponderar que o art. 48, I, da NLF, não tem aplicação 

aos fatos disciplinados por normas transitórias. Ele se destina a disciplinar 

fatos verificados após a entrada em vigor da nova lei, mas não os que se 

encontravam em curso nessa oportunidade. No conflito entre uma norma 

não-transitória e uma transitória, prevalece essa última, simplesmente porque 

tratam de fatos diversos. Esse princípio hermenêutico, de primazia da norma 

transitória, ademais, resulta da observância da regra de revogação da norma 

geral (não-transitória) pela especial (transitória).

Resumindo, a exegese ampliativa que sustenta o direito de o falido 

autorizado a continuar o negócio migrar para a recuperação judicial é que 

melhor se ajusta ao direito positivo porque viabiliza o cumprimento da função 

social da empresa, obedece o mandamento constitucional da igualdade, 

prestigia a construção doutrinária e jurisprudencial feita sob a égide 

da lei anterior que vislumbrava nessa autorização um verdadeiro meio de 

recuperação da empresa e se harmoniza com a integração da lacuna por via 

da analogia. (págs. 713/714, 4º volume).

Há, ainda, outro argumento doutrinário que também sustenta a possibilidade 

de a sociedade falida sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 pleitear a recuperação 

judicial com base na Lei n. 11.101/2005. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, ao 

comentar o art. 48, inciso I, que preconiza: “Poderá requerer a recuperação judicial 

o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades 

há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: 

não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitado em 

julgado, as responsabilidades daí decorrentes”, afi rma:

Quando a Lei diz não ser “falido”, na realidade está se referindo aos sócios 

de responsabilidade ilimitada que tiveram a falência de sua empresa anterior 

decretada; pelos arts. 81 e 190, estes sócios são considerados também falidos. 

Aplica-se também esta restrição àquele que, como empresário individual, teve 

sua falência decretada (Nova Lei de Recuperação e Falências Comentada, Ed. 

RT, São Paulo, 6ª edição, p. 124).

Há ainda uma última manifestação doutrinária que não pode ser relegada ao 

oblívio na apreciação deste inconformismo. LUIZ AUGUSTO DE SOUZA QUEIROZ 

FERRAZ, ao comentar o § 2º do art. 192, da Lei n. 11.101/2005 proclama:
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Ainda e inteligentemente, não se perdendo o foco na recuperação da 

empresa, o legislador houve por bem dispor na primeira parte do § 2º, do 

art. 192, que: “A existência de pedido de concordata anterior à vigência 

desta Lei, não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que 

não houver descumprido obrigação no âmbito da concordata”, pois é 

seu objetivo criar o ambiente e a oportunidade para a recuperação das 

empresas e portanto, seria sumamente injusto que as atuais empresas em 

concordata, cujo instituto sabidamente não responde mais aos anseios da 

modernidade, não tivesse também a possibilidade de se socorrerem de 

uma legislação mais adequada à época atual.

Todavia, a transposição da concordata para a recuperação, está sujeita 

principalmente a que a empresa interessada não haja descumprido 

obrigação no âmbito da concordata, o que comporta digressão a respeito.

Em primeiro lugar, entendemos que esta disposição há de ser 

interpretada levando-se em consideração a defi nição legal da recuperação 

judicial tal qual prevista no art. 47: “a superação da situação de crise 

econômico fi nanceira” para permitir a “manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores”, dos “interesses dos credores” para se alcançar 

a “preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”.

Após mencionar a indispensabilidade de se interpretar os novos 

dispositivos legais à luz do art. 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil, que 

determina ao juiz, na aplicação da lei, o atendimento aos fi ns sociais a que 

ela se dirige e às exigências do bem comum, enfatiza:

“Ora, seria absolutamente paradoxal exigir-se de um concordatário, que 

vem preenchendo todos os demais requisitos do art. 150, da lei vigente, 

tivesse também que cumprir o disposto no inciso I, quando se sabe que não 

teria condições de fazê-lo, até pelo critério do bom senso, sem se esquecer 

também que o magistrado não pode permanecer alheio ao que ocorre à 

sua volta, encerrando-se em uma torre de marfi m e infenso às necessidades 

sociais do seu tempo. Justamente para isto é que foi promulgada a Lei 

de Recuperação de Empresas, para evitarem-se falências desnecessárias, 

recuperando-se empresas viáveis”. (Direito Falimentar e a Nova Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas, Ed. Quartier Latin, São Paulo, 2005, 

coord. Luiz Fernando Valente Paiva, p. 657/661).

Pontofi nalizando este julgamento, vem a calhar manifestação doutrinária do 

eminente Prof. MODESTO CARVALHOSA, ao cuidar da nova Lei de Falências e 

Recuperação de Empresas:

O caráter draconiano da antiga lei, nos sessenta anos de sua 

aplicação, destruiu empresas da maior importância para o Pais, pois o 

instituto da concordata não se adequava à realidade das rápidas relações 
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comerciais, não fazendo sequer a separação entre a culpa do empresário 

e a sobrevivência da empresa, esquecendo-se que esta não comete 

presumíveis crimes falimentares eventualmente atribuíveis aos seus donos. 

Tinha o antigo diploma, portanto, um caráter medieval e patrimonialista, 

pois, além de punitivo, não levava em conta o valor dos intangíveis das 

empresas falidas, fazendo desaparecer com elas suas marcas e seu nome 

comercial. Para lembrar apenas algumas do setor de varejo, a rede Arapuã, 

Casas Mappin e Mesbla poderiam muito bem ter sido salvas. Até mesmo 

porque os seus nomes comerciais valiam muito mais do que seus passivos 

financeiros. (Nova Lei de Falências e o Mercado, publicado na Gazeta 

Mercantil de 13/06/2005, extraído de http://clipping.planejamento. gov.br/

Noticias) (grifei).

Na senda de tais lições doutrinárias e jurisprudenciais, será provida a apelação 

de Lojas Arapuã S/A, para, com base nos arts. 47 e 51 c.c. o art. 192, § 2º, deferir 

o processamento da recuperação judicial da apelante, devendo o magistrado “a 

quo” complementar o julgamento, observando os requisitos do art. 52, incisos I a 

V, da Lei n. 11.101/2005. (fl s. 1.214/1.233)

Quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo 

Ministério Público estadual e pela Primafer, a Corte estadual acolheu o recurso 

integrativo, esclarecendo o seguinte:

Reconheço que, efetivamente, os requisitos do art. 51 não foram examinados pelo 

magistrado “a quo”, que na sentença de fl s. 1.100/1.102 indeferiu a petição inicial do 

pedido de recuperação judicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com 

base no art. 267, I, do CPC, em razão de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter 

convertido a concordata em falência.

Da mesma forma, este relator não apreciou especifi camente o atendimento dos 

requisitas do art. 51, porque, se o fi zesse, haveria supressão de um grau de jurisdição.

Diante disso, impõe-se que a parte final do acórdão seja alterada, para ter a 

seguinte redação:

Na senda de tais lições doutrinárias e jurisprudenciais, será provida a 

apelação de Lojas Arapuã S/A, para, revogar o indeferimento da petição 

inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 267, I, do CPC, reconhecendo-se que no momento do pedido de migração 

não havia sentença de falência transitada em julgado. Outrossim, determina-

se que o MM Juiz aprecie, expressamente, o atendimento das exigências 

do art. 51 da Lei n. 11.101/2005 e na sequência, defira ou indefira o 

processamento da migração da concordata para a recuperação judicial. 

(fl s. 1.264/1.265)
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3. De início, revela-se importante enumerar as circunstâncias fáticas - 

delineadas pelas instâncias ordinárias - que considero relevantes para o deslinde 

da controvérsia: (a) a sociedade empresária Lojas Arapuã requereu concordata 

preventiva, sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45, em 22.06.1998; (b) em 

31.07.2002, o Juízo da Vara Cível Central de São Paulo declarou rescindida a 

concordata e decretou a falência da concordatária, situação que foi revertida pelo 

Tribunal de Justiça estadual, e que, ao apreciar agravo de instrumento ao qual 

foi atribuído efeito suspensivo em 01.08.2002, manteve o regime de concordata; 

(c) em 03.03.2009, sobreveio o julgamento do REsp 707.158/SP pela Quarta 

Turma, que, por maioria, deu provimento aos recursos de Primafer e de Evadin 

(credores), a fi m de restabelecer a sentença que decretara a falência; (d) os 

referidos reclamos foram interpostos antes da vigência da Lei 11.101/2005; (e) 

a ação de recuperação judicial - objeto dos presentes autos - foi ajuizada pela 

concordatária em 07.04.2009 (antes da publicação do acórdão do STJ, ocorrida 

em 21.09.2009), perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo; (f ) o magistrado de piso indeferiu a inicial, julgando extinto o 

processo, por considerar descabido o pedido de recuperação judicial formulado 

por devedora falida; e (g) o Tribunal de origem deu provimento à apelação da 

concordatária, por considerar viável o processamento da recuperação judicial 

à luz do § 2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005, uma vez não transitado em 

julgado o acórdão do STJ que decretara a falência, conferindo-se à Assembleia 

Geral de Credores o poder de deliberar soberanamente sobre a viabilidade do 

plano apresentado e, se entender conveniente, aprová-lo ou, em assim não sendo, 

rejeitá-lo, seguindo-se o édito de quebra.

Nesse quadro, penso que se revela importante esmiuçar o conteúdo do 

acórdão do STJ exarado por ocasião do julgamento do REsp 707.158/SP – 

julgado pela Quarta Turma em 03.03.2009, publicado em 21.09.2009, cujo 

trânsito em julgado ocorreu em 24.05.2012 –, em que fi quei vencido, por 

considerar aplicável a Lei 11.101/2005 à espécie e, nessa perspectiva, votar pela 

concessão de prazo de 30 dias para que a Lojas Arapuã apresentasse pedido de 

recuperação judicial, sob pena de decretação de quebra, tudo a ser analisado pelo 

juiz de primeiro grau sob a ótica da nova legislação.

Naquela oportunidade, a maioria dos integrantes da Quarta Turma – Ministros 

Carlos Fernando Mathias, Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Júnior e 

João Otávio de Noronha – decidiram, fundamentalmente, pela impossibilidade 

de julgamento do recurso especial à luz do direito superveniente, motivo pelo qual 

assentaram ser inaplicável o § 2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005, consoante se 

depreende dos seguintes excertos do voto condutor:
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(...) lamentavelmente, a estreita via do recurso especial impede que tal medida 

seja implementada, uma vez que o que se pode discutir, em tal sede, é se houve ou 

não violação à lei federal.

Conforme bem apontou o eminente Ministro João Otávio de Noronha, esta 

Corte Superior não aprecia, em sede de especial, direito superveniente, por uma 

razão simples: não pode se ter como violada uma lei quando essa norma não vigia 

ao ser proferida a sentença.

Viola-se uma lei quando ela é contrariada, quando se deixa de aplicá-la, 

contudo não há como aplicar ao caso uma norma que ainda não existia.

Sabemos que não vem ao caso fazer aqui todo um histórico das leis que tratam 

da falência. Trata-se de quaestio que vem desde o Código Comercial, na sua 

redação inicial, porque o Código continua em vigor na parte especial, da lei de 

quebra, desde o Decreto-Lei 738, Decreto-Lei 7.661/45.

Tampouco, não nos parece ser possível aplicar-se ao caso a Lei 11.101/2005, pois, 

com todas as vênias ao Sr. Ministro Relator, não se divisa aqui uma questão de direito 

intertemporal. A hipótese que nos parece ajusta à hipótese volta-se ao princípio do 

tempus regit actum.

A lei violada é o Decreto-Lei 7.661/45, instrumento legal vigente à época do 

julgado. Consequentemente, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, com todas as 

vênias, não podia ter decidido, como fez, restabelecendo a concordata preventiva, 

uma vez que o Juiz de Primeiro Grau, com acerto, já decretara a falência.

(...)

Veja-se que o Juízo Originário decretou a falência com base na lei vigente à 

época, porque não foram cumpridos - não vou fazer toda uma digressão sobre as 

leis de quebra, malgrado não me pareça difícil, porque até já escrevi um pouco 

sobre isso - as condições impostas.

In casu, a questão que importa saber é se a falência foi decretada de forma 

legal, isso é, se está bem fundamentada.

Não há dúvida - e aqui vai o meu louvor renovado ao eminente Ministro relator 

- que hoje vivemos a hora e a vez da recuperação da empresa. Pegamos isso da 

teoria francesa. A Lei 11.101/2005 agasalhou isso, aliás em boa hora, mas essa não 

é a lei de regência do caso em análise, sublinhe-se.

Estamos diante de uma questão de falência que vem se arrastando há onze 

anos e os esclarecimentos feitos pelos advogados nesta sessão, respondendo 

a uma questão do eminente Ministro João Otávio de Noronha, mostram o pífi o 

valor que foi pago, até então.

Ora, com as vênias devidas, e sem querer simplifi car a questão, verifi ca-se que 

há dois recursos especiais que pedem a falência, requerendo que se restaure a 

decisão a quo, proferida em nível de Primeiro Grau.
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Portanto, apreciando os recursos especiais, vou pedir as mais respeitosas 

vênias ao eminente Ministro relator, uma vez que não vejo como contornar e 

convolar a regra do Decreto-Lei 7.661/45.

Aplicar ao caso a Lei 11.101/2005, ainda que dessa norma se pudesse extrair 

alguns artigos, mostra-se inviável no presente momento processual pelas razões 

expostas, máxime no estado em que as coisas chegaram, no particular.

Não tenho nenhum prazer em decretar uma falência, mas, com as vênias 

devidas ao eminente Ministro relator, por quem tenho muito respeito e 

admiração, não vislumbro como deixar de dar provimento a ambos os recursos 

especiais, para que a falência seja decretada.

Com efeito, constato, observada a máxima vênia, que o julgado em 

comento não adotou tese apta a limitar o exame dos presentes recursos especiais, 

pois o quadro fático-processual é diverso: no caso, a demanda recuperacional foi 

instaurada já sob a vigência da Lei 11.101/2005, cujo § 2º do artigo 192 foi objeto de 

debate no Tribunal de origem e nos reclamos citados, não se podendo falar, portanto, 

em falta de prequestionamento, supressão de instância ou inobservância dos 

princípios da congruência (ou adstrição) e da devolutividade recursal, óbices que 

restringiram a análise do REsp 707.158/SP.

Desse modo, penso não merecer reparo a assertiva do Tribunal de origem 

no sentido de que, no bojo do REsp 707.158/SP, o STJ não apreciou a possibilidade 

“de a Arapuã S/A após 9 de junho de 2005, data em que passou a vigorar a Lei 

11.101/2005, que instituiu a recuperação judicial e permitiu, expressamente, a 

migração da concordata preventiva para a recuperação, valer-se na instância 

ordinária de oportunidade de pedir a recuperação judicial”.

A meu ver, portanto, o exame da incidência ou não do § 2º do artigo 192 

da Lei 11.101/2005 à hipótese dos autos – em que o pedido de recuperação 

judicial é posterior ao citado diploma legal; há expressa divergência entre as 

partes sobre a aplicação do referido normativo; e houve prequestionamento 

explícito no acórdão recorrido – não se revela submetido (ou mesmo vinculado) 

aos termos do voto exarado no âmbito do REsp 707.158/SP, cuja cognição fi cou 

limitada à lei revogada, tendo sido considerada inviável a apreciação, de ofício, 

do direito superveniente.

4. Nada obstante, é importante defi nir, à luz do decreto de falência inserto 

no acórdão em debate, a partir de quando a concordatária passou a ostentar a 

condição de falida: no dia da sessão da Quarta Turma em que o REsp 707.158/SP foi 

julgado, na data da publicação do referido decisum ou somente após o seu trânsito em 

julgado?
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A eminente Ministra Isabel Gallotti consigna, em seu voto, que o 

julgamento do mérito do recurso especial: (a) substituiu o acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem, independentemente de seu trânsito em julgado, nos 

termos do artigo 512 do CPC de 1973; e (b) surtiu efeitos imediatos, consoante 

assente em precedentes sobre perda superveniente de objeto de pedido de tutela 

provisória.

É certo que, independentemente da adjetivação conferida pelo 

legislador à sentença que estabelece o estado de falência – declaratória, nos 

termos do Decreto-Lei 7.661/45; ou constitutiva, porque “decreta”, à luz da 

Lei 11.101/2005 –, a doutrina majoritária sempre reconheceu sua natureza 

preponderantemente constitutiva, tendo em vista a criação de um novo estado 

jurídico:

De acordo com a conhecida classificação do direito processual civil, as 

sentenças, nos processos de conhecimento, podem ser meramente declaratórias 

(tornam indisputável a existência de certa relação jurídica ou falsidade de 

documento), condenatórias (atribuem ao vencedor da demanda direito de 

promover a execução contra o vencido) ou constitutivas (criam, modifi cam ou 

extinguem relações jurídicas).

Essa classifi cação destaca o aspecto mais importante do provimento judicial, já 

que, de uma forma ou de outra, todas as sentenças representam uma declaração, 

na maioria das vezes fi xam a condenação do vencido, ao menos em honorários 

de sucumbência e despesas do processo, e, sob o ponto de vista da relação 

processual, modifi cam-na ao decidirem a lide.

Dentro desse contexto, pode-se concluir que, apesar do nome de que fez 

uso o legislador, a sentença declaratória da falência, pressuposto inafastável 

da instauração do processo de execução concursal de empresário, tem caráter 

predominantemente constitutivo.

Esse é o entendimento predominante na doutrina. Com a sua edição pelo juiz, 

opera-se a dissolução da sociedade empresária falida, fi cando seus bens, atos jurídicos, 

contratos e credores submetidos a um regime jurídico específi co, o falimentar, diverso 

do regime geral do direito das obrigações. É a sentença declaratória da falência que 

introduz a falida e seus credores nesse outro regime. Ela não se limita, portanto, a 

declarar fatos ou relações preexistentes, mas modifi ca a disciplina jurídica destes, daí 

o seu caráter constitutivo. (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de 

recuperação de empresa. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, Item 284)

Sob tal perspectiva, a jurisprudência desta Corte – tanto sob a égide do 

Decreto-Lei 7.661/45, quanto da Lei 11.101/2005 –, é no sentido de que a 

sentença que decreta a falência produz efeitos imediatos, tão logo prolatada pelo 

juízo concursal.
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Nesse diapasão, confi ram-se ementas de julgados em ordem crescente de 

antiguidade:

Direito Comercial. Falência. Decretação. Embargos. Apelação. Deserção. Art. 

208 da Lei de Falências. Lei 9.756/98 (art. 542, § 3º, CPC). Inaplicabilidade. Ressalva 

e exegese. Recurso acolhido.

I - Nos termos do artigo 208 do Decreto-Lei n. 7.661/45, “os processos de 

falência e de concordata preventiva não podem parar por falta de preparo, o qual 

será feito oportunamente”.

II - Proferida a sentença declaratória, a falência, como instituto jurídico, se constitui 

imediatamente, gerando uma série de conseqüências, dentre as quais a formação 

da massa de credores, suspensão das ações individuais dos credores e vencimento 

antecipado dos créditos. Instaura-se o processo concursal.

III - Contra a sentença que declara a falência, com base no art. 1º da Lei de 

Falências, cabe tanto o recurso de agravo (art. 17) como a ação incidental de 

embargos (art. 18), sendo certo que nenhum deles tem efeito suspensivo. 

Destarte, não havendo efeito suspensivo, a sentença que decretou a falência gera 

efeitos imediatos.

IV - Não tendo a empresa falida como produzir ou gerar recursos, não estaria 

ela apta a arcar com o pagamento de custas. (REsp 182.243/SP, Rel. Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 16.05.2000, DJ 07.08.2000)

Recurso especial. Violação ao art. 535, II, do CPC não caracterizada. Ausência de 

indicação dos pontos omissos. Sentença que decreta a falência. Efi cácia imediata. 

Cessão do crédito com desistência do seu recebimento anterior à publicação. 

Inefi cácia.

(...)

II - A sentença que decreta a falência irradia seus efeitos de ordem material a 

partir do momento em que é assinada pelo juiz, tendo em vista as conseqüências que 

acarreta a quebra, e não depois de sua publicação no órgão ofi cial, ato que importa 

apenas para fi ns de contagem dos prazos recursais, que devem ser regulados pelo 

Código de Processo Civil.

III - Nesse passo, a cessão do crédito a credor quirografário que vem a desistir 

do seu recebimento, dando por quitada a dívida, não tem o condão de sustar 

a decretação da falência, se a comprovação desse negócio jurídico só vem aos 

autos após a prolação da sentença de quebra, ainda que anteriormente à sua 

publicação no órgão ofi cial.

Recurso especial não conhecido. (REsp 447.420/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, 

Terceira Turma, julgado em 04.12.2003, DJ 15.03.2004)

Processual Civil. Recurso especial. Falência. Cálculo de juros e correção 

monetária em habilitação de crédito. Decretação da quebra. Efeitos materiais que 

incidem desde a prolação da sentença independente de publicação.
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1. Impugnação de crédito em processo falimentar da qual se extraiu o recurso 

especial interposto em 19/12/2013, concluso ao Gabinete em 27/10/2016. 

Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é decidir sobre: i) a existência de negativa de prestação 

jurisdicional na espécie (arts. 131, 165, 458, 535, do CPC/73); ii) qual o momento 

que se considera decretada a falência para fi ns de atualização do crédito, nos termos 

dos arts. 9, II e 124, da Lei 11.101/05.

(...)

4. No processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os 

créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data 

da prolação da sentença e não sua publicação.

5. Recurso especial não provido. (REsp 1.660.198/SP, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.08.2017, DJe 10.08.2017)

No mesmo sentido, Sérgio Campinho destaca que os efeitos materiais da 

sentença de quebra “são de imediato produzidos, a partir, portanto, da assinatura pelo 

juiz, dadas as consequências que de logo acarreta”, sendo certo que “a sua publicação 

no órgão ofi cial, além de servir à sua publicidade, tem por fi m a produção de 

efeitos de ordem processual, como a contagem do prazo recursal e do prazo 

de habilitação dos credores” (CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de 

empresa. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 311).

Nessa linha de entendimento, cumpre reconhecer que, desde a sessão 

da Quarta Turma em que se concluiu o julgamento do REsp 707.158/SP 

– ocorrida em 03.03.2009, na qual houve sustentações orais dos advogados 

de ambas as partes e se restabeleceu a sentença que decretara a quebra –, 

a sociedade empresária concordatária passou mesmo a ostentar a condição 

de falida, encontrando-se, a partir de então, submetida ao regime especial 

falimentar, independentemente do cabimento de recursos em face do respectivo 

acórdão, máxime por não ter sido proferida qualquer decisão suspendendo os 

seus efeitos.

Nesse cenário, indaga-se, com base no § 2º do artigo 192 da Lei 

11.101/2005, se é possível o processamento de recuperação judicial requerida 

por sociedade cuja falência foi decretada no âmbito de concordata preventiva 

e que continuava a exercer sua atividade empresarial à época do pedido, o qual 

não fora formulado antes da quebra em razão da vigência dos efeitos de acórdão 

estadual que reformou a sentença constitutiva da falência.

É de sabença que, como regra geral, os processos de falência e de concordata 

ajuizados antes da vigência da Lei 11.101/2005 serão regidos pela lei falimentar 
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anterior, encontrando-se as exceções devidamente previstas nos parágrafos do 

citado dispositivo. Confi ra-se:

Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata 

ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos 

termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.

§ 1° Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de 

falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida 

assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do 

quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial.

§ 2° A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei não obsta o 

pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver descumprido obrigação 

no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido baseado no plano especial 

de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte a que 

se refere a Seção V do Capítulo III desta Lei.

§ 3° No caso do § 2° deste artigo, se deferido o processamento da recuperação 

judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos submetidos à concordata 

serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, deduzidas as parcelas 

pagas pelo concordatário.

§ 4° Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes de 

convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, às quais se aplica, 

até a decretação, o Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, observado, na 

decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99 desta Lei.

§ 5° O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou 

móveis a fi m de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em favor da 

massa.

Ao discorrer sobre a norma, esta Quarta Turma deixou claro que “a 

interpretação da Lei n. 11.101/2005 conduz às seguintes conclusões: (a) falência 

ajuizada e decretada antes da sua vigência: aplica-se o antigo Decreto-Lei n. 

7.661/1945, em decorrência da interpretação pura e simples do art. 192, caput; 

(b) falência ajuizada e decretada após a sua vigência: obviamente, aplica-se a 

Lei n. 11.101/2005, em virtude do entendimento a contrario sensu do art. 192, 

caput; e (c) falência requerida antes, mas decretada após a sua vigência: aplica-se o 

Decreto-Lei n. 7.661/1945 até a sentença, e a Lei n. 11.101/2005 a partir desse 

momento, em consequência da exegese do art. 192, § 4º” (REsp 1.105.176/MG, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06.12.2011, DJe 

13.12.2011).

A letra “c” acima retrata a hipótese dos autos, em que a concordata 

preventiva foi requerida em 1998, pleiteada a convolação em falência em 2002, a 
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qual somente foi, efetivamente, decretada em 2009, no bojo do acórdão do STJ 

proferido por ocasião do julgamento do REsp 707.158/SP.

Assim, penso que o caso é de incidência do Decreto-Lei 7.661/45 até o 

momento do restabelecimento do estado de falência (03.03.2009) e, a partir de 

então, aplicação da Lei 11.101/2005.

Por outro lado, destaca-se a norma transitória inserta no § 2º do artigo 

192 da Lei 11.101/2005, que autoriza o devedor - que antes pedira concordata 

- a requerer recuperação judicial, condicionando o pleito, tão somente, ao 

cumprimento de obrigação no âmbito da concordata.

De acordo com Luiz Augusto de Souza Queiroz Ferraz, a circunstância 

impeditiva do requerimento de recuperação judicial por concordatária – vale 

dizer: o descumprimento de obrigação no âmbito da concordata – não pode ser 

interpretada de forma literal, mas sim em consonância com o princípio da 

preservação da empresa, observada a sua função social, bem como o necessário 

estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005. 

Confi ra-se:

(...) entendemos que a nova lei, somente prevê a transposição para a 

recuperação judicial, de concordatas regularmente processadas, e não abrangidas 

si et in quantum, pelas hipóteses de sua rescisão, ou sejam: “pagamento 

antecipado” violando o sagrado princípio da pars conditio creditorum, tenham 

optado pelo “abandono do estabelecimento” ou ainda procedido venda de “bens 

do ativo a preço vil”, hajam negligenciado na “continuação de seus negócios”; 

optando pela “incontinência de vida ou despesas evidentemente supérfl uas” ou 

ainda tenham sido condenados por “crime falimentar”, tudo conforme disposto 

nos incisos II a VII, do art. 140 da lei vigente.

Ora toda esta enunciação, além de ser bastante conhecida e de fácil intelecção 

merece um único comentário: procura preservar o empresário de boa-fé, mas 

infeliz nos seus negócios, privilegiando os ditames da ética comercial para evitar a 

rescisão do favor legal. (Direito falimentar e a nova lei de falências e recuperação de 

empresas., Luiz Fernando Valente de Paiva, coord. São Paulo: Quartier Latim, 2005, 

p. 657/660).

No meu sentir, tal requisito legal para que a concordatária pleiteie a 

recuperação judicial reclama mesmo a interpretação lógico-sistemática e 

teleológica das normas e princípios norteadores da Lei 11.101/2005, com 

incidência incontroversa ao caso – conforme penso –, observando-se o disposto 

no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o 
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qual, na aplicação da lei, o juiz deve atender aos fi ns sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum.

Ao versar sobre o citado parâmetro (fi m social objetivado pela norma 

jurídica) para o exercício do mister hermenêutico próprio da atividade 

jurisdicional, a insigne civilista Maria Helena Diniz bem alerta:

Poder-se-á dizer que não há norma jurídica que não deva sua origem a um fi m, 

a um propósito, a um motivo prático. O propósito, a fi nalidade, consiste em produzir 

na realidade social determinados efeitos que são desejados por serem valiosos, 

justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade, oportunos, etc. 

A busca desse fim social será a meta de todo o aplicador do direito. Com isso, a 

teleologia social terá um papel dinâmico de impulsão normativa. Se assim não 

fosse, a norma jurídica seria, na bela e exata expressão de Rudolf von Ihering, um 

“fantasma de direito”, uma reunião de palavras vazias. Sem conteúdo substancial 

esse “direito fantasma”, como todas as assombrações, viveria uma vida de mentira, 

não se realizaria, e a norma jurídica - é ainda o mestre de Gottingen quem diz - foi 

feita para realizar. A norma não corresponderia a sua fi nalidade; seria, no seio da 

sociedade, elemento de desordem e instrumento de arbítrio. Viveria numa “torre 

de marfim, isolada, à margem das realidades, autossuficiente, procurando 

em si mesma o seu próprio princípio e o seu próprio fim”. Abstraindo-se do 

homem e da sociedade, alhear-se-ia de sua própria fi nalidade e de suas funções, 

passaria a ser uma pura ideia, criação cerebrina e arbitrária. Deveras, a norma se 

encontra no meio social, ora sofrendo injunções de fatores sociais, ora sobre eles 

reagindo e orientando. Os fi ns a serem atendidos são impostos à norma jurídica 

pela realidade social concreta. Sociologicamente, poder-se-ia até dizer que são 

os fi ns sociais que criam a norma jurídica. A norma jurídica está imersa no social 

e uma simbiose se opera entre ambos. Parece útil lembrar, como o faz Leonardo 

van Acker, que, uma vez gerada, não fi ca a norma estagnada, mas continua a sua 

própria vida, tendendo à autoconservação pela integração obrigatória em que 

mantém os fatos da sua alçada e os valores com que os pretende reger. (DINIZ, 

Maria Helena. Lei de introdução às normas do direito brasileiro interpretada. 19ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017, p. 187/188)

5. Como sabido, a Lei 11.101/2005 veio a substituir o Decreto-Lei 

7.661/45, demarcando a fase moderna do direito falimentar no Brasil, voltada 

ao balanceamento das relações entre credores e devedores, com especial enfoque 

na dimensão socioeconômica da empresa concebida como atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Assim, modifi cou radicalmente o sistema falimentar então vigente, com a 

supressão da pecha extremamente negativa que recaía sobre o devedor em crise, 

cuja atividade empresarial passou a contar com o esforço de preservação dos 
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próprios credores, evitando-se a falência da unidade produtiva economicamente 

viável e, consequentemente, salvaguardando-se o interesse da economia nacional, 

do mercado e dos trabalhadores.

Nesse intuito, o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema 

jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de 

densa carga principiológica, assim dispõe:

Art. 47. A recuperação judicial 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, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. (grifei)

Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, 

servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, 

que objetiva o saneamento do colapso econômico-fi nanceiro e patrimonial da 

unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a confi guração de grau 

de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, 

investidores, fornecedores, instituições de crédito e ao Estado que deixará de 

recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas.

Ou seja, o instituto da recuperação judicial tem por escopo a reorganização 

administrativa e fi nanceira da empresa em crise, a fi m de garantir a manutenção 

da fonte produtora, os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores, 

ensejando, assim, a concretização do mandamento constitucional voltado 

ao cumprimento da função social da atividade econômica em todos os seus 

aspectos.

Nessa ordem de ideias, a hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, 

no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fi el aos propósitos 

do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar 

circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da 

crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da 

empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos 

de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores, sob 

pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto.

Nota-se, portanto, que o novo sistema de insolvência empresarial brasileiro 

abandonou o movimento pendular das legislações até então observadas no 

cenário mundial, cuja ênfase era pela liquidação dos ativos da empresa em crise, 
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seja prestigiando os interesses dos credores, ou ora pendendo pela proteção 

dos interesses do devedor e, via de regra, deixando de lado a manutenção da 

atividade produtiva como resultado da superação da crise da empresa. Confi ra-

se: Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e Prática, 4 Edição, 

2019, Editora: Forense, Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva.

A teoria da superação do dualismo pendular estabeleceu consenso – em 

certa medida –, na doutrina, no direito comparado e na legislação brasileira, no 

sentido de que a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar 

a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção 

da atividade empresarial saudável, e não os interesses de credores ou do devedor, 

que possam vir a colapsar o fi m coletivo visado pelo instituto jurídico.

Na hipótese dos autos, malgrado a concordatária não tenha efetuado o 

depósito de algumas prestações acordadas, nas épocas devidas, o que ensejou 

a decretação da falência com amparo no inciso I do artigo 150 do Decreto-

Lei 7.661/45, o Tribunal de origem noticiou que a maioria dos credores havia 

apoiado (100% na classe dos trabalhistas), como alternativa ao pagamento das 

parcelas atrasadas, a apresentação de plano de reestruturação econômico-fi nanceira 

pela devedora, consistente na conversão dos créditos quirografários em debêntures 

resgatáveis em 10 anos, tendo sido destacada, outrossim, a continuidade da 

atividade empresarial, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão 

recorrido, que peço licença para transcrever novamente:

A empresa Lojas Arapuã S/A, conforme evidenciado nos autos, em razão das 

circunstâncias em que se desenrola seu processo de concordata preventiva, 

mantida pelo acórdão do Tribunal de Justiça, que veio a ser reformado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, continua exercendo sua atividade 

empresarial, mesmo ostensivamente diminuída e fragilizada em razão do longo 

processamento da concordata. Bem ou mal, mal ou bem, a Arapuã S/A continua 

a gerar postos de trabalho, como se verifi ca pelo requerimento do Sindicato 

dos Comerciários de São Paulo (fl s. 1.104/1.152) e da relação dos funcionários 

de fl s. 257/264, a produzir riquezas, pois aderiu ao REFIS, nos termos da Lei n° 

9.964/2000, promovendo o acertamento de suas dívidas fiscais, tem gerado 

lucros, ostenta “good will of a trade”, é titular de patrimônio imobiliário, conforme 

ressaltado nas razões recursais. (fl s. 1.226/1.227)

Tais fatos ocorreram há mais de 10 anos, o Plano de Recuperação foi 

aprovado e vem sendo cumprido.

Outrossim, segundo se alega, a Primafer, ora recorrente, já recebeu seu 

crédito no âmbito da recuperação e é imperioso registrar que, nesta Corte, o 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 491-604, Julho/Setembro 2020 551

Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso do MPE e 

não conhecimento daquele outro referido (fl s. 1.482/1.490).

Ademais, renovando as máximas vênias, as assertivas constantes do voto da 

eminente relatora no sentido de ser defi citária a situação fi nanceira e patrimonial 

da sociedade encontram óbice na jurisprudência desta Corte, segundo a qual o 

exame da viabilidade econômica da empresa – requisito para o cabimento da 

recuperação judicial – não compete ao Poder Judiciário, mas, sim, à massa de 

credores submetidos ao regime especial, sobressaindo o caráter soberano das 

decisões da assembleia geral sobre o conteúdo do plano de reorganização (REsp 

1.513.260/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado 

em 05.05.2016, DJe 10.05.2016; e REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.09.2014, DJe 30.09.2014).

Como bem assinalado, recentemente, pela Terceira Turma:

O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade 

dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole 

marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado 

imiscuir-se nas especifi cidades do conteúdo econômico do acordo estipulado 

entre devedor e credores. (REsp 1.631.762/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 19.06.2018, DJe 25.06.2018)

Assim, penso que, uma vez cumpridos os requisitos do artigo 51 da Lei 

11.101/2005 e à luz do norte interpretativo encartado no princípio da preservação 

da empresa, não se revela adequado suscitar o suposto incumprimento de 

obrigação no âmbito da concordata para indeferir, de plano, o requerimento de 

recuperação judicial pela concordatária, máxime quando existentes indícios da 

preponderância de um espírito cooperativo entre a maioria dos credores.

Por outro turno, dadas as circunstâncias especiais delineadas nos presentes 

autos, entendo que, caso atendidos os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005, 

não há impedimento para o processamento da recuperação judicial.

É certo que o artigo 48, inciso I, da Lei 11.101/2005 dispõe o seguinte:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do 

pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada 

em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; (...)
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Nada obstante, como bem esposado no acórdão recorrido, tal requisito não 

pode ser interpretado de modo a afastar a incidência da norma prevista no § 

2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005, que estabeleceu regra de transição entre 

o diploma legal revogado e o novo, a fi m de regular as relações jurídicas que se 

encontrassem pendentes (concordatas preventivas ou suspensivas).

Isso porque, à luz do princípio hermenêutico que preconiza a prevalência 

da norma especial colidente com norma geral, pode-se concluir que a 

norma transitória deve continuar a reger os fatos jurídicos pendentes a que 

expressamente se referiu. Como o § 2º do artigo 192 da Lei 11.101/2005 

sequer fez distinção entre concordatas preventivas ou suspensivas, penso que 

a convolação da preventiva em falência – decretada sem sopesar o espírito 

cooperativo da maioria dos credores voltado à preservação da empresa e tendo 

em vista a continuidade dos negócios da falida – não constitui óbice ao pedido 

de recuperação judicial.

Nesse diapasão, destaca-se, mutatis mutandis, notável lição do insigne Fábio 

Ulhoa Coelho, que consta de parecer elaborado em defesa do processamento da 

recuperação judicial da sociedade empresária Pérsico Pizzamiglio, que, embora 

falida, obtivera autorização judicial para a continuidade de seus negócios:

Frente à ausência de disciplina específica da matéria atinente ao falido 

autorizado a prosseguir em seu negócio, abrem-se, em princípio, duas 

possibilidades. De um lado, a exegese restritiva, para a qual a falta de previsão 

específi ca na lei importaria a negativa de acesso à recuperação judicial; de outro, 

a exegese ampliativa, que caracteriza a falta de disciplina legal como lacuna, a 

reclamar a devida colmatação pela jurisprudência.

Entendo que a exegese ampliativa é a que representa o melhor entendimento 

sobre o tema.

(...)

Deve-se, por fi m, ponderar que o art. 48, I, da NLF, não tem aplicação aos fatos 

disciplinados por normas transitórias. Ele se destina a disciplinar fatos verifi cados 

após a entrada em vigor da nova lei, mas não os que se encontravam em curso 

nessa oportunidade. No confl ito entre uma norma não-transitória e uma transitória, 

prevalece essa última, simplesmente porque tratam de fatos diversos. Esse princípio 

hermenêutico, de primazia da norma transitória, ademais, resulta da observância da 

regra de revogação da norma geral (não-transitória) pela especial (transitória).

Resumindo, a exegese ampliativa que sustenta o direito de o falido autorizado 

a continuar o negócio migrar para a recuperação judicial é a que melhor se ajusta 

ao direito positivo porque viabiliza o cumprimento da função social da empresa, 

obedece o mandamento constitucional da igualdade, prestigia a construção 
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doutrinária e jurisprudencial feita sob a égide da lei anterior que vislumbrava nessa 

autorização um verdadeiro meio de recuperação da empresa e.se harmoniza com a 

integração da lacuna por via da analogia. (fl s. 253/273 do REsp 1.165.094/SP, cuja 

perda de objeto foi reconhecida pelo eminente Ministro Marco Buzzi, uma vez 

encerrado o procedimento de recuperação judicial da sociedade falida, que teve 

êxito em cumprir o plano aprovado pelos credores)

Consequentemente, tenho que a empresa obteve autorização do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo para continuar a operar - o que ocorre há 

mais de dez anos -, contando com o apoio da ampla maioria de seus credores, 

por isso acredito que era mesmo conveniente facultar à antiga concordatária a 

possibilidade do processamento da recuperação judicial, estimulando-se, assim, 

a superação da crise econômico fi nanceira de uma empresa que já fi gurou como 

uma das maiores redes de eletrodomésticos do Brasil.

Uma vez cumpridos os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005 

pela devedora, que submeteu seu plano de recuperação à assembleia geral de 

credores, que o aprovou, exauriu-se um dos momentos propícios para debate 

sobre a viabilidade da atividade empresarial, não se olvidando, por óbvio, da 

possibilidade de convolação do regime especial em falência caso confi gurada 

qualquer uma das hipóteses enumeradas no artigo 73 da lei de regência.

6. Ante o exposto, ousando divergir da eminente relatora, nego provimento 

aos recursos especiais.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Aproveito-me dos relatórios 

contidos nos votos antecedentes.

Acrescento que a em. Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, deu 

provimento aos recursos especiais de Primafer INC. S.A. e do Ministério 

Público do Estado de São Paulo – MPE/SP “para restabelecer a sentença de 

fls. 1.069/1.071, que indeferiu a petição inicial do pedido de recuperação 

judicial”. Ressaltou S. Ex.ª, em síntese, que o julgamento do REsp n. 707.158/

SP – ao restabelecer a quebra da recorrida, decretada por Juiz de primeiro grau 

e reformada pelo TJSP –, na sessão de 3/3/2009, teve efeitos imediatos (cf. STF, 

Agr no AI n. 569.631, 2ª T., Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 2/8/2011), de sorte 

que o pedido de recuperação, ajuizado em 7/4/2009, depara-se com a vedação 
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contida no art. 48, I, da Lei Federal n. 11.101/2005, sobretudo ante ao comando 

do art. 192 do mesmo diploma legal.

O em. Ministro Luis Felipe Salomão ofereceu voto divergente. Posto que 

reconheça a imediata efi cácia do julgamento do STJ, concluiu pela incidência da 

LRJF/2005 ao caso sob exame a partir de 3/3/2009 (data do julgamento), à luz 

do que dispõe o art. 192, § 4º, da lei de regência e na forma de entendimento 

fi rmado por esta Quarta Turma no REsp n. 1.105.176/MG, de minha relatoria. 

De outro lado, ponderou que a condição exigida pelo § 2º do antes referido 

dispositivo (“devedor que não houver descumprido obrigação no âmbito da 

concordata”) não pode ser interpretada de forma literal, senão em conformidade 

com o princípio da preservação da atividade empresarial, positivado no art. 47 

da LRJF. Afastou, para o caso, a vedação contida no art. 48, I, da mesma lei. Sob 

tais fundamentos, negou provimento aos recursos especiais.

Pedi vista dos autos.

Rogando vênia à divergência, acompanho o voto da em. Relatora.

Isso porque o caso sob exame traduz a vedação contida no art. 192, § 2º, da 

Lei de Recuperação Judicial e Falências - LRJF (Lei Federal n. 11.101/2005), 

segundo o qual:

Art. 192. (...)

(...)

§ 2º A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei 

não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor que não houver 

descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido 

baseado no plano especial de recuperação judicial para microempresas e 

empresas de pequeno porte a que se refere a Seção V do Capítulo III desta Lei.

(...)

Na hipótese dos autos, é indubitável que a recorrida descumpriu as 

obrigações assumidas no âmbito da concordata, tanto que restabelecida, por este 

Tribunal Superior, a falência decretada em primeira instância.

Em que pesem os fundamentos contidos no voto do em. Ministro Luis 

Felipe Salomão e a relevância da preservação da empresa, a admissão do pedido 

recuperacional, no caso concreto, vai de encontro a expressa previsão legal.

Com efeito, a condição exigida no dispositivo antes transcrito é resultado 

da manifestação do legislador, em um juízo de ponderação que não anula os 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 32, (259): 491-604, Julho/Setembro 2020 555

demais princípios que regem o procedimento recuperacional, dentre eles a 

conservação da atividade produtiva, importante evolução legislativa que foi 

positivada no mesmo diploma (art. 47).

É dizer: a lei, quando exige o cumprimento das obrigações pela 

concordatária para autorizá-la a formular pedido de recuperação judicial (art. 

192, § 2º, da LRJF), dispôs que, a despeito da necessidade de se prestigiar a 

preservação da empresa, essa prerrogativa não deve ser franqueada àqueles que, 

no âmbito de procedimento concordatário anterior, descumpriram as obrigações 

assumidas.

A par desse requisito legal, entendo que o óbice contido no art. 48, I, da 

mesma lei é motivo adicional para indeferir o pedido de recuperação judicial 

formulado pela aqui recorrida. Reza o dispositivo:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento 

do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 

atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I –  não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada 

em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

(...)

Ora, como demonstra o voto da em. Ministra Relatora, na oportunidade 

em que a recorrida ajuizou o pedido de recuperação vigia o decreto de falência 

que lhe fora imposto no julgamento do REsp n. 707.158/SP, de modo que a 

requerente ostentava a condição de falida.

Observo que a aplicação da norma legal em referência não conflita 

com o antes mencionado art. 192, § 2º, senão reforça o impedimento para se 

deferir o pedido recuperacional. De fato, à recorrida não é facultado requerer 

a recuperação porque (i) descumpriu as obrigações assumidas na concordata e, 

além disso, (ii) teve decretada sua falência e não houve sentença de extinção das 

responsabilidades decorrentes.

A aplicação do art. 192, § 2º, da LRJF pressupõe a manutenção do estado 

de concordatária, enquanto que, a partir da decretação da falência, tem incidência 

o obstáculo do art. 48, I, já citado.

Ante o exposto, renovando as vênias ao em. Ministro Luis Felipe Salomão, 

adiro ao voto da Relatora para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo 

a sentença de fl s. 1.069/1.071 (e-STJ).

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.587.477-SC (2016/0051218-8)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Recorrido: C N da S

Recorrido: N A de S

Advogados: Beatriz Ferreira Ramsdorf Souza e outro(s) - SC031606

Nilton Souza - SC035640

Paulo Caio de Souza Patricio - SC039598

Interes.: S N da S (Menor)

Interes.: A J

Interes.: A de S

EMENTA

Recurso especial. Adoção de menor pleiteada pela avó paterna e 

seu companheiro (avô por afi nidade). Mitigação da vedação prevista 

no § 1º do artigo 42 do ECA. Possibilidade.

1. A Constituição da República de 1988 consagrou a doutrina da 

proteção integral e prioritária das crianças e dos adolescentes, segundo 

a qual tais “pessoas em desenvolvimento” devem receber total amparo 

e proteção das normas jurídicas, da doutrina, jurisprudência, enfi m de 

todo o sistema jurídico.

2. Em cumprimento ao comando constitucional, sobreveio a 

Lei 8.069/90 – reconhecida internacionalmente como um dos textos 

normativos mais avançados do mundo –, que adotou a doutrina 

da proteção integral e prioritária como vetor hermenêutico para 

aplicação de suas normas jurídicas, a qual, sabidamente, guarda relação 

com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que 

signifi ca a opção por medidas que, concretamente, venham a preservar 

sua saúde mental, estrutura emocional e convívio social.

3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente 

tem por escopo salvaguardar “uma decisão judicial do maniqueísmo 

ou do dogmatismo da regra, que traz sempre consigo a ideia do tudo 
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ou nada” (PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Dicionário de direito de 

família e sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 588/589).

4. É certo que o § 1º do artigo 42 do ECA estabeleceu, como 

regra, a impossibilidade da adoção dos netos pelos avós, a fi m de 

evitar inversões e confusões (tumulto) nas relações familiares – em 

decorrência da alteração dos graus de parentesco –, bem como a 

utilização do instituto com fi nalidade meramente patrimonial.

5. Nada obstante, sem descurar do relevante escopo social da 

norma proibitiva da chamada adoção avoenga, revela-se cabida 

sua mitigação excepcional quando: (i) o pretenso adotando seja 

menor de idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com 

exclusividade, as funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento; 

(iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada 

por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os – adotantes 

como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista 

confl ito familiar a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de 

confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; (vii) não se 

funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da 

predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente 

reais vantagens para o adotando. Precedentes da Terceira Turma.

6. Na hipótese dos autos, consoante devidamente delineado 

pelo Tribunal de origem: (i) cuida-se de pedido de adoção de criança 

nascida em 17.3.2012, contando, atualmente, com sete anos de idade; 

(ii) a pretensão é deduzida por sua avó paterna e seu avô por afi nidade 

(companheiro da avó há mais de trinta anos); (iii) os adotantes detém 

a guarda do adotando desde o seu décimo dia de vida, exercendo, com 

exclusividade, as funções de mãe e pai da criança; (iv) a mãe biológica 

padece com o vício de drogas, encontrando-se presa em razão da 

prática do crime de tráfi co de entorpecentes, não tendo contato com 

o fi lho desde sua tenra idade; (v) há estudo psicossocial nos autos, 

atestando a parentalidade socioafetiva entre os adotantes e o adotando; 

(vi) o lar construído pelos adotantes reúne as condições necessárias 

ao pleno desenvolvimento do menor; (vii) o adotando reconhece os 

autores como seus genitores e seu pai (fi lho da avó/adotante) como 

irmão; (viii) inexiste confl ito familiar a respeito da adoção, contra qual 

se insurge apenas o Ministério Público estadual (ora recorrente); (ix) 
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o menor encontra-se perfeitamente adaptado à relação de fi liação de 

fato com seus avós; (x) a pretensão de adoção funda-se em motivo 

mais que legítimo, qual seja, desvincular a criança da família materna, 

notoriamente envolvida em criminalidade na comarca apontada, o 

que já resultou nos homicídios de seu irmão biológico de apenas 

nove anos de idade e de primos adolescentes na guerra do tráfi co 

de entorpecentes; e (xi) a adoção apresenta reais vantagens para o 

adotando, que poderá se ver livre de crimes de delinquentes rivais de 

seus parentes maternos.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, após o voto-vista do Ministro Marco 

Buzzi acompanhando o relator, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto do relator e com acréscimo de fundamentação do 

Ministro Marco Buzzi (Presidente).

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos 

Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 10 de março de 2020 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 27.8.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. Em 26.11.2012, os conviventes N. 

A. de S. e C. N. da S. ajuizaram ação em face de A. J. e A. de S., postulando a 

concessão da guarda defi nitiva do menor S. J. de S., a regulamentação das visitas 

da genitora ao fi lho e a fi xação de alimentos em 10% (dez por cento) do salário 

mínimo, a serem pagos pela ré diretamente aos guardiões, mediante recibo.

Na inicial, os autores narraram que o infante nasceu em 17.3.2012 e que, 

alguns dias após o parto, a genitora entregou-o aos cuidados de N. A. de S. (avó 
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paterna) e de seu companheiro (C. N. da S. – avô por afi nidade). Informaram 

que os pais da criança eram dependentes químicos, tendo concordado com 

a permanência do fi lho sob a guarda dos autores. Alegaram que temem pela 

integridade física e psíquica do menor, pois a genitora (que, à época, se prostituía 

em rodovias) costumava aparecer visivelmente “drogada” na casa dos autores, 

ameaçando retomar a guarda, o que motivou o ajuizamento da ação.

Em 11.12.2012, foi deferida a liminar mantendo os demandantes com 

a guarda da criança, tendo sido regulamentada a visita da mãe e arbitrados 

alimentos (fl s. 36/37).

Em 14.1.2014, os autores apresentaram emenda à inicial, requerendo a 

adoção do infante, apontando, como justifi cativa, a necessidade de preservação 

de sua integridade física, ante o assassinato, em 2013, de seu irmão por parte de 

mãe – que contava com apenas nove anos de idade – por grupos de trafi cantes. 

De acordo com os demandantes, a morte do irmão unilateral de S. foi motivada 

por vingança contra os tios maternos, envolvidos em tráfi co de drogas e outros 

crimes há bastante tempo. Ressaltaram ainda, no pedido de adoção, que a 

própria genitora manifestara o desejo de retirar o sobrenome “J.” do fi lho, 

acreditando que o sobrenome da família poderia condenar o futuro do infante 

à marginalidade e marcaria de forma negativa a sua vida. Informaram que o 

genitor (fi lho da autora) também concordava com o que fora proposto.

Os pais da criança foram devidamente citados e ouvidos em audiência, 

oportunidade em que declararam concordar com a adoção.

O magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, 

concedendo a adoção do menor S. J. de S. e determinando o fornecimento de 

certidão para inscrição no registro civil, consignando o nome dos adotantes e 

seus ascendentes, alterando-se o nome do infante para S. de S. da S., cancelando-

se os registros anteriores.

Interposta apelação pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal 

de Justiça estadual negou provimento ao reclamo, cujo acórdão encontra-se 

assim ementado:

Apelação cível. Adoção. Preliminar arguida no parecer da Procuradoria-

Geral de Justiça. Nulidade. Curador especial não nomeado à ré presa. Mácula 

afastada. Ausência de prejuízo. CPC, art. 249, § 1º. Mérito. Discussão no tocante 

à possibilidade de adoção de descendente por ascendente. Vedação do art. 42, 

§ 1º, do ECA. Necessidade de interpretação conjunta com o princípio do melhor 

interesse da criança. ECA, art. 6º. Precedente do STJ. Possibilidade, no caso, de 
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adoção pelos avós paternos do infante. Adoção mantida. Recurso conhecido e 

desprovido.

Opostos embargos de declaração pelo parquet estadual, os quais foram 

rejeitados na origem.

Nas razões do especial, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, 

o recorrente aponta violação dos artigos 267, inciso VI, e 535, inciso II, do CPC 

de 1973; 6º, 39, § 1º, 42, § 1º, e 43 da Lei 8.069/90.

Sustenta, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional, por não terem 

sido supridas as omissões suscitadas nos aclaratórios; (ii) impossibilidade jurídica 

da adoção avoenga, pois vedada expressamente pela lei; (iii) “em havendo a 

possibilidade de se manter o poder familiar dos pais para com o fi lho, não 

há que falar em destituição familiar e adoção por parte de outrem, mesmo 

que os interessados sejam os avós e ainda que sob a justifi cativa de que, por 

conta do reiterado envolvimento dos genitores com o uso e com o tráfi co de 

entorpecentes, a responsabilidade pela sua criação sempre pertenceu de modo 

exclusivo aos requerentes” (fl . 204); (iv) “permitir a adoção de pessoas com 

vínculo de ascendência e descendência geraria, para além de certa confusão 

patrimonial, abalo emocional, na medida em que o neto, uma vez adotado, 

passaria a ser irmão de seu pai biológico, porque fi lho de seus avós”, o que não 

traduz o melhor interesse da criança (fl . 205); e (v) “se o propósito é atender às 

necessidades da criança nada impede que ela seja protegida pelos avós por meio 

do instituto da guarda ou da tutela - objeto inicial da presente demanda -, sem 

que essa providência importe em romper, em caso tal, o tão importante vinculo 

da fi liação” (fl . 207).

Apresentadas contrarrazões ao apelo extremo, recebeu crivo positivo de 

admissibilidade na origem.

O parecer do Ministério Público Federal é pelo conhecimento parcial do 

recurso especial e, nessa extensão, pelo seu provimento, nos termos da seguinte 

ementa (fl s. 261/264):

Recurso especial. Alegação de ofensa ao artigo 535, II, do CPC/1973. 

Inexistência. Mérito. Adoção de neto pelos avós paternos. Vedação contida no 

artigo 42, § 1º, do ECA. Conhecimento parcial do recurso especial. No ponto em 

que conhecido, sugere-se o provimento.

1. O acórdão recorrido não apresentou omissão, obscuridade ou contrariedade 

que justifi casse a oposição de embargos declaratórios.
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2. A circunstância posta nos autos atrai a incidência do artigo 42, § 1º, do 

ECA, que disciplina que é vedada a adoção de descendente (neto) por seus 

ascendentes (avós).

3. Acórdão recorrido que merece reparo.

4. Conhecimento parcial do recurso especial e, no ponto em que conhecido, 

manifesta-se pelo provimento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Não merece acolhida a 

preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, verifi ca-se que 

a controvérsia sobre a possibilidade jurídica da adoção avoenga foi devidamente 

enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo recorrente.

Desse modo, não há falar em ofensa ao artigo 535 do CPC de 1973.

3. A controvérsia principal dos autos reside em defi nir se é possível a adoção 

avoenga à luz do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, malgrado o 

disposto no § 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

No caso concreto, o magistrado de piso julgou procedente a pretensão 

de adoção deduzida pela avó paterna e seu companheiro (“avô por afi nidade”), 

decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, 

pelos seguintes fundamentos:

(...) a matéria de fato apurada nos autos é absolutamente incontroversa, 

situação expressamente assinalada pelo próprio representante ministerial. A 

insurgência, então, dirige-se apenas à existência de vedação legal ao pleito em 

questão - adoção da criança por sua avó paterna e pelo companheiro desta -, 

prevista no § 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

(...)

Não se pode negar que o dispositivo tem suas razões de ser. A depender da 

situação, tal forma de adoção pode gerar embaraços familiares, problemas no 

tocante à sucessão dos postulantes à adoção e até mesmo fraudes em relação a 

direitos previdenciários e assistenciais.

Não obstante, a leitura do dispositivo deve ser iluminada pelo fi m maior a que 

se propõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja, a tutela integral dos 
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direitos dos menores. É, neste sentido, a determinação do artigo 6º da referida lei, 

já mencionado acima, ao afi rmar que “na interpretação desta Lei levar-se-ão em 

conta os fi ns sociais a que se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento”. Logo, muito embora haja proibição expressa 

na lei quanto à adoção de descendentes por seus ascendentes, caso tal situação 

revele o atendimento ao melhor interesse do adotando, inexiste razão para deixar 

de acolher o pedido de adoção. Trata-se, é verdade, de hipótese excepcional, mas 

que não pode ser ignorada.

(...)

Penso, na esteira de tais argumentos, enquadrar-se a situação dos autos 

justamente na exceção à regra da proibição de adoção dos descendentes pelos 

ascendentes.

O estudo social realizado nos autos deixa claro, conforme já assinalado alhures, 

estar S., adotando, sob os cuidados dos adotantes, C. e N., desde a mais tenra 

idade - dez dias de vida, ocasião em que foi ali deixado por sua mãe biológica, A. J. 

Esta, a seu turno, padece com o vício de drogas e se encontra segregada em razão 

da prática do crime de tráfi co de entorpecentes, conforme registra o documento 

de fl . 71, há muito não tendo contato com S.

Por força desta relação desde o berço, a criança reconhece os autores, 

detentores da guarda provisória desde os quatro meses de idade do infante (fl . 

21), como seus verdadeiros pais, chamando-os, inclusive, por “pai” e “mãe”. Há 

bastante afeto entre o casal e S., consoante ressaltado pelo trabalho da auxiliar do 

juízo, além de o lar construído pelos adotantes reunir as condições necessárias ao 

pleno desenvolvimento do menor:

Foi possível observar durante as intervenções uma relação muito 

afetuosa entre o infante em tela e seus guardiões. O espaço doméstico, 

além de organizado e devidamente higienizado, pareceu-nos adequado e 

favorável ao desenvolvimento saudável de S., que tem suas necessidade 

afetivas, materiais e educacionais atendidas pelos guardiões, que 

demonstram estar zelando pelo menino de acordo com os preceitos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (fi s. 83/84).

O trabalho ainda registra um pouco da história de vida dos apelados, referindo 

o quanto já se doaram para a criação de outras pessoas:

Sr. C. ainda relatou um pouco da sua história de vida, afi rmou também 

ser pai de um fi lho antes de ter se unido a Sra. N., com o qual mantém 

pouco contato, pois o mesmo cresceu em sua cidade natal [Fortaleza/CE). 

Além dos fi lhos que tem em comum e do fi lho da Sra. N., criado por Sr. C. 

como fi lho também, o casal afi rma ter auxiliado ainda na criação de dois 
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sobrinhos que fi caram órfãos de pai e mãe, um deles faleceu há cerca de 

oito anos de acidente de moto, e o outro, já casado, ainda os tem como 

referência de família, freqüentando regularmente a casa do casal (fl . 83).

De outro vértice, o pai biológico do menino, A., fi lho da adotante N., reside em 

outro município e não mantém contato com o infante. É chamado por este de 

“mano”, a demonstrar que S. reconhece-o não como seu pai, mas como seu irmão 

(fl . 82). Ademais, disse em audiência concordar com o pedido de adoção.

Assim, a condição retratada nos autos deixa transparecer a perfeita adaptação 

do menor à relação de fi liação de fato com seus avós. Inserido em família que lhe 

proporciona condições afetivas, morais e materiais para pleno desenvolvimento e 

não contando com qualquer amparo de seus pais biológicos, tudo recomenda a 

legalização, por meio da adoção, da situação de fato já estabelecida.

Há, ainda, mais uma importante questão a ser levada em consideração para 

acolher o pedido em tela, que não pode ser negligenciada.

Conforme visto, a genitora de S., A. J., está ligada à prática de ilícitos criminais. 

Não se trata, contudo, de caso isolado na família J. Segundo revelam os autos, 

grande parte dos parentes maternos da criança - ramo ao qual não pertencem 

os adotantes, ascendentes paternos de S. - está envolvida com a realização de 

crimes, sendo bastante conhecidos na comarca de origem, conforme matérias 

dos periódicos anexados às fl s. 56/57 dos autos.

Tão profundo o envolvimento dos J. no tráfi co de drogas da cidade que um 

menor de apenas 9 (nove) anos, irmão de S. por parte de mãe, foi vítima de 

homicídio quando dormia, durante a madrugada, em um casebre onde residia 

com sua avó materna. Tudo isto, segundo revelam matérias jornalísticas, apenas 

em razão de pertencer àquela família.

Além disso, registra a sentença que “recentemente, dois de seus primos 

adolescentes foram mortos em uma troca de tiros com a polícia. Esses são apenas 

os casos mais novos, pois muitos membros desta família já foram assassinados 

na guerra do tráfico ou encontram-se presos cumprindo pena por tráfico e 

homicídio” (fl . 93).

Este, talvez, seja o maior benefício que a adoção possa trazer à criança. Retirá-

la do convívio de seus familiares maternos e suprimir a menção ao sobrenome de 

tamanho envolvimento na criminalidade da comarca de origem pode poupar-lhe 

a vida, mais precioso bem de qualquer pessoa, e a liberdade.

Por todas estas razões, considerando que a medida em tela é aquela que 

melhor se amolda aos princípios que norteiam o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, deve ser mantida a sentença ora recorrida. (fl s. 171/175)

4. Como é de sabença, o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42) preceitua que, “na aplicação da lei, o 

juiz atenderá aos fi ns sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
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Tal comando foi parcialmente reproduzido no artigo 6º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que assim dispõe:

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fi ns sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento.

A civilista Maria Helena Diniz, ao discorrer sobre a fi nalidade social 

norteadora do exercício do mister hermenêutico próprio da atividade 

jurisdicional (nos termos dos artigos 5º da LINDB e 6º do ECA), assinala o 

seguinte:

O fi m social é o objetivo de uma sociedade, encerrado na somatória de atos 

que constituirão a razão de sua composição; é, portanto, o bem social, que pode 

abranger o útil, a necessidade social e o equilíbrio de interesses etc. O intérprete-

aplicador poderá: a) concluir que um caso que se enquadra na lei não deverá ser 

por ela regido porque não está dentro de sua razão, não atendendo à fi nalidade 

social; e b) aplicar a norma a hipóteses fáticas não contempladas pela letra da lei, 

mas nela incluídas, por atender a seus fi ns. Consequentemente, fácil será perceber 

que comando legal não deverá ser interpretado fora do meio social presente; 

imprescindível será adaptá-lo às necessidades sociais existentes no momento 

de sua aplicação. Essa diversa apreciação e projeção no meio social, em razão da 

ação do tempo, não está a adulterar a lei, que continua a mesma.

Poder-se-á dizer que não há norma jurídica que não deva sua origem a um fi m, 

a um propósito, a um motivo prático. O propósito, a fi nalidade, consiste em produzir 

na realidade social determinados efeitos que são desejados por serem valiosos, 

justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade, oportunos, etc. 

A busca desse fim social será a meta de todo o aplicador do direito. Com isso, a 

teleologia social terá um papel dinâmico de impulsão normativa. Se assim não 

fosse, a norma jurídica seria, na bela e exata expressão de Rudolf von Ihering, um 

“fantasma de direito”, uma reunião de palavras vazias. Sem conteúdo substancial 

esse “direito fantasma”, como todas as assombrações, viveria uma vida de mentira, 

não se realizaria, e a norma jurídica - é ainda o mestre de Gottingen quem diz - foi 

feita para realizar. A norma não corresponderia a sua fi nalidade; seria, no seio da 

sociedade, elemento de desordem e instrumento de arbítrio. Viveria numa “torre de 

marfi m, isolada, à margem das realidades, autossufi ciente, procurando em si 

mesma o seu próprio princípio e o seu próprio fi m”. Abstraindo-se do homem 

e da sociedade, alhear-se-ia de sua própria fi nalidade e de suas funções, passaria 

a ser uma pura ideia, criação cerebrina e arbitrária. Deveras, a norma se encontra 

no meio social, ora sofrendo injunções de fatores sociais, ora sobre eles reagindo 

e orientando. Os fi ns a serem atendidos são impostos à norma jurídica pela realidade 

social concreta. Sociologicamente, poder-se-ia até dizer que são os fi ns sociais que 
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criam a norma jurídica. A norma jurídica está imersa no social e uma simbiose 

se opera entre ambos. Parece útil lembrar, como o faz Leonardo van Acker, que, 

uma vez gerada, não fi ca a norma estagnada, mas continua a sua própria vida, 

tendendo à autoconservação pela integração obrigatória em que mantém os 

fatos da sua alçada e os valores com que os pretende reger. (DINIZ, Maria Helena. 

Lei de introdução às normas do direito brasileiro interpretada. 19ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 187/188)

Sob tal perspectiva, sobressai a norma inserta na Constituição da República 

de 1988 que consagrou a doutrina da proteção integral e prioritária das crianças e 

dos adolescentes. Confi ra-se:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(redação anterior à Emenda Constitucional 65/2010, que incluiu a proteção aos 

direitos do “jovem”)

A citada doutrina – também chamada de princípio da proteção integral 

– signifi ca que “as pessoas em desenvolvimento, isto é, crianças e adolescentes, 

devem receber total amparo e proteção das normas jurídicas, da doutrina, 

jurisprudência, enfim de todo o sistema jurídico” (PEREIRA, Rodrigo da 

Cunha. Dicionário de direito de família e sucessões. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

578/579).

Em cumprimento ao comando constitucional, sobreveio a Lei 8.069/90 

– reconhecida internacionalmente como um dos textos normativos mais 

avançados do mundo –, que adotou a doutrina da proteção integral e prioritária 

como vetor hermenêutico para aplicação de suas normas jurídicas, a qual, 

sabidamente, guarda relação com o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, assim traduzido na Convenção da Assembleia Geral da ONU de 20 

de novembro de 1989:

Artigo 3

I. Todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por instituições 

públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas ou 

órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança.

(...) (ratifi cada pelo Brasil pelo Decreto 99.710/90)
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Como bem pondera Rodrigo da Cunha Pereira, o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente tem por escopo salvaguardar “uma decisão 

judicial do maniqueísmo ou do dogmatismo da regra, que traz sempre consigo 

a ideia do tudo ou nada” (in op. cit., p. 588/589). De acordo com o citado autor:

O princípio aceita ponderação, relativização e deve ser compatibilizado com 

outros princípios. In casu, deve ser conjugado com princípio da afetividade, da 

responsabilidade e dignidade humana. O princípio do melhor interesse é “um 

critério signifi cativo na decisão e na aplicação da lei. Isso revela um modelo que, a 

partir do reconhecimento da diversidade, tutela os fi lhos como seres prioritários 

nas relações paterno-filiais e não apenas a instituição familiar em si mesma” 

(FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1996, p. 125).

O que interessa na aplicação deste princípio fundamental é que a criança/

adolescente, cujos interesses e direitos devem sobrepor-se ao dos adultos, sejam 

tratados como sujeito de direitos e titulados de uma identidade própria e também 

uma identidade social. E, somente no caso concreto, isto é, em cada caso 

especifi camente, pode-se verifi car o verdadeiro interesse sair da generalidade e 

abstração da efetivação ao Princípio do Melhor Interesse. Para isso é necessário 

abandonar preconceitos e concepções morais estigmatizantes. Zelar pelo interesse 

dos menores de idade é cuidar de sua boa formação moral, social, relacional e 

psíquica. É preservar sua saúde mental, estrutura emocional e convívio social. (In op. 

cit., p. 589)

5. No caso vertente, cumpre, de início, transcrever o § 1º do artigo 42 do 

ECA que estabeleceu, como regra, a impossibilidade da adoção dos netos pelos 

avós (a chamada adoção avoenga). Confi ra-se:

Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do 

estado civil.

§ 1º Não podem ad otar os ascendentes e os irmãos do adotando.

(...)

A ratio essendi do impedimento legal para a adoção é assim explicado pela 

doutrina:

A adoção, pela sua própria natureza, por razões de ordem pública e social, para 

evitar fraudes ou proteger o adotando, ou por outras razões, sempre impôs certas 

restrições no momento do estabelecimento do vínculo. Admitir a inexistência 

de qualquer proibição equivaleria a permitir a frustração do próprio objetivo 

da adoção, que, nos dias atuais, visa colocar um “estranho” na condição de 
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fi lho. “Estranho” é aquele que não tem vínculos parentais e matrimoniais com o 

adotante. A expressão “estranho” é para reforçar a ideia de que não existe nenhum 

vínculo anterior, parental ou matrimonial, entre adotante e adotado.

A eliminação radical de todo vestígio de discriminação entre fi lhos, no nosso 

ordenamento jurídico (CF, art. 227, § 6º), diminuiu sensivelmente o capítulo 

referente a certos impedimentos. 

Em consequência, passou o ECA a impedir a adoção por ascendentes e irmãos do 

adotando (art. 42, § 1º). A proibição nada mais faz do que manter a ordem parental 

derivada da própria natureza.

A adoção deve ser compreendida como autêntico direito parental e, por isso, já 

existindo um vínculo natural de parentesco, não teria sentido admitir outro. Ademais, 

a fi nalidade da adoção é colocar em família substituta quem não a tem ou quem foi 

abandonado pela sua própria família natural. Em época precedente ao ECA, admitia-

se a adoção por avós. Esta era a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, 

na esteira da inexistência de impedimento legal e na ideia de que a adoção atenderia 

às necessidades dos menores.

Contudo, a inovação estatutária sofre críticas, mas foi bem recepcionada 

pela doutrina. Reiteradamente, a proibição mencionada, que veda a adoção por 

“ascendentes e irmãos” (art. 42, § 1º), tem sido aplicada pelos Tribunais, na esteira da 

impossibilidade jurídica do pedido formulado por avós.

O caminho que tem sido indicado pela doutrina e pela jurisprudência 

(ao obstar que seja desvirtuada a ascendência por via da adoção, sendo os 

descendentes parentes biológicos) é a tutela por irmãos ou avós. (SILVA FILHO, 

Artur Marques da. Adoção: regime jurídico, requisitos, efeitos, inexistência, 

anulação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 89/90)

No mesmo diapasão, colhe-se excerto de texto da lavra de Galdino Augusto 

Coelho Bordallo, segundo o qual:

O § 1º do art. 42 do ECA traz a vedação da adoção por ascendentes ou irmãos, 

que é genérica, não discriminando limite quanto à capacidade do adotando, 

referindo-se, tão somente, a parentesco próximo. Cuidou o legislador de instituir 

impedimento total à legitimidade para adotar, a fim de evitar inversões e 

confusões nas relações de parentesco.

A proteção às crianças e adolescentes deverá ser exercida, em primeiro lugar, 

pela família, conforme dispõe o art. 4º do ECA. Toda e qualquer pessoa está 

inserida dentro de uma família, mesmo que não mantenha nenhum contato com 

os demais membros que a compõem. Quando ocorre a perda dos pais biológicos, 

a criança e o adolescente deverão ser protegidos e acolhidos pelos demais 

membros de sua família, qualquer que seja o grau de parentesco, a denominada 

família extensa ou ampliada, cuja conceituação legal se encontra no parágrafo 
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único do art. 25 do ECA (acrescentado pela Lei 12.010/2009). Normalmente este 

acolhimento é dado pelos avós ou irmãos mais velhos, que são os mais próximos, 

sendo parentes em 2º grau.

Caso fosse permitida a adoção por estes parentes, haveria um verdadeiro tumulto 

nas relações familiares, em decorrência da alteração dos graus de parentesco. Em 

sendo a adoção realizada pelos avós, a criança passaria a ser fi lho destes, irmão de 

um de seus pais e de seus tios e tio de seus irmãos e primos. Sendo a adoção realizada 

por um irmão, passaria a ser filho deste, neto de seus pais, bisneto de seus 

avós, sobrinho de outros irmãos, irmão de seus sobrinhos. Como se vê, haveria 

alteração de todos os graus de parentesco, o que tumultuaria demasiadamente as 

relações familiares. Foi, certamente, pensando neste tumulto, entre outras coisas, que 

o legislador criou o impedimento.

Essa proibição é uma forma de não se alterar as relações de afeto existentes no 

seio familiar. A situação artifi cial que seria trazida pela adoção realizada pelos avós 

ou irmãos tumultuaria a família, trazendo um desequilíbrio às suas sadias relações. 

Existindo afeto entre os membros da família, não será a permissão da adoção que 

fará com que este sentimento se torne mais forte.

Com esta possibilidade de adoção, surgiriam problemas de novos impedimentos 

matrimoniais, com a manutenção dos impedimentos anteriormente existentes, além 

de questões sucessórias. Deve-se levar em conta que, em muitas situações, a intenção 

de avós em adotar um neto para reduzir a quota da legítima de seu fi lho pode ser o 

motivador da decisão, o que será uma distorção dos fundamentos da adoção.

Ademais, a proteção que se deseja com a colocação da criança/adolescente 

em família substituta mediante adoção, já estará sendo suprida pelos avós e pelos 

irmãos ao assumirem o cuidado daqueles, não estando eles ao desamparo. Para a 

regularização da situação de fato que se criou com a morte, desaparecimento ou 

total irresponsabilidade dos pais, podem os avós e irmãos utilizar os institutos da 

guarda ou da tutela, conforme exigir a situação fática que se apresente. Estes são 

os institutos ideais para os parentes. (BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Curso 

de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos / Kátia Regina 

Ferreira Lobo Andrade Maciel (coordenação) – 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

271/272)

Sem descurar do relevante escopo social da norma proibitiva da adoção 

de descendente por ascendente, constata-se a existência de precedentes 

da Terceira Turma que mitigam sua incidência em hipóteses excepcionais 

envolvendo crianças e adolescentes, e desde que verifi cado, concretamente, que o 

deferimento da adoção consubstancia a medida que mais atende ao princípio do 

melhor interesse do menor, sobressaindo reais vantagens para o adotando.

Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.448.969/SC, 

a Terceira Turma, com base nos princípios da dignidade humana e do melhor 
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interesse do menor, considerou legal a adoção de neto por avós que, desde o 

nascimento, exerciam a parentalidade socioafetiva e haviam adotado a mãe 

biológica aos oitos anos de idade e grávida do adotando. Confi ra-se:

Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso especial. Ação de adoção 

c/c destituição do poder familiar movida pelos ascendentes que já exerciam 

a paternidade socioafetiva. Sentença e acórdão estadual pela procedência do 

pedido. Mãe biológica adotada aos oito anos de idade grávida do adotando. 

Alegação de negativa de vigência ao art. 535 do CPC. Ausência de omissão, 

obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Suposta violação dos arts. 39, § 

1º, 41, caput, 42, §§ 1º e 43, todos da Lei n. 8.069/90, bem como do art. 267, VI, do 

Código de Processo Civil. Inexistência. Discussão centrada na vedação constante 

do art. 42, § 1º, do ECA. Comando que não merece aplicação por descuidar da 

realidade fática dos autos. Prevalência dos princípios da proteção integral e da 

garantia do melhor interesse do menor. Art. 6º do ECA. Incidência. Interpretação 

da norma feita pelo juiz no caso concreto. Possibilidade. Adoção mantida. Recurso 

improvido.

1. Ausentes os vícios do art. 535, do CPC, rejeitam-se os embargos de 

declaração.

2. As estruturas familiares estão em constante mutação e para se lidar com 

elas não bastam somente as leis. É necessário buscar subsídios em diversas áreas, 

levando-se em conta aspectos individuais de cada situação e os direitos de 3ª 

Geração.

3. Pais que adotaram uma criança de oito anos de idade, já grávida, em razão 

de abuso sexual sofrido e, por sua tenríssima idade de mãe, passaram a exercer a 

paternidade socioafetiva de fato do fi lho dela, nascido quando contava apenas 9 

anos de idade.

4. A vedação da adoção de descendente por ascendente, prevista no art. 42, § 

1º, do ECA, visou evitar que o instituto fosse indevidamente utilizado com intuitos 

meramente patrimoniais ou assistenciais, bem como buscou proteger o adotando em 

relação a eventual “confusão mental e patrimonial” decorrente da “transformação” 

dos avós em pais.

5. Realidade diversa do quadro dos autos, porque os avós sempre exerceram e 

ainda exercem a função de pais do menor, caracterizando típica fi liação socioafetiva.

6. Observância do art. 6º do ECA: na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta 

os fi ns sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento.

7. Recurso especial não provido. (REsp 1.448.969/SC, Rel. Ministro Moura 

Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21.10.2014, DJe 03.11.2014)
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No voto condutor do julgado, o eminente Ministro relator procedeu às 

seguintes ponderações:

Tampouco cabe falar em qualquer um dos outros argumentos que levaram o 

legislador a editar a letra nua e crua do art. 42, 1º, do ECA, pois o Estudo Social foi 

claro ao afastar o perigo de confusão mental e emocional que tal adoção geraria 

no menor, em razão de ter sido sempre criado como fi lho e assim ver a situação; 

não há nenhuma inversão emocional no presente caso, pois desde sempre sua 

mãe foi sua irmã.

Frise-se mais uma vez: o caso é de fi liação socioafetiva.

Em verdade, em momento algum, pôde essa mãe criança criar laços afetivos 

maternais com seu fi lho, porquanto nem sequer deixou de ser criança à época 

do parto. A proclamada confusão genealógica gritada pelo recorrente aqui não 

existe.

Lembre-se da diferença de apenas 9 anos entre eles.

Decerto que também não se pode usar o argumento econômico ao caso 

concreto, visto que o casal de adotantes de riqueza possuem apenas sua alma, 

não havendo como poder o menor ser beneficiado com provável pensão 

signifi cante, pois os seus pais possuem mais 50 fi lhos adotados.

De tal forma, nenhum dos argumentos trazidos pelo legislador originário do 

ECA, art. 42, § 1º, é aplicável ao caso concreto.

Em verdade, são incabíveis por se tratar de situação distinta da contida no 

espírito da lei.

(...)

No caso concreto, é inquestionável a possibilidade da mitigação do art. 42, § 

1º, do ECA, tal como feito pelo acórdão local, levando-se em conta o disposto no 

art. 6º do mesmo Estatuto diante da realidade da família aqui trazida.

O que buscam os adotantes agora é apenas a adequação legal de situação 

de fato vivida pelo menor desde seu nascimento, há mais de 16 anos, e, como 

consequência, o reconhecimento da sua fi liação socioafetiva.

Em 27.2.2018, tal exegese foi confi rmada pelos integrantes da Terceira 

Turma, em caso similar, no qual os avós pleitearam a adoção de neto cuja 

concepção decorrera de violência sexual praticada contra sua mãe biológica, que, 

em razão do grave trauma psicológico, nunca exercera a maternidade do fi lho:

Civil. Recurso especial. Família. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Adoção por avós. Possibilidade. Princípio do melhor interesse do menor. Padrão 

hermenêutico do ECA.
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01 - Pedido de adoção deduzido por avós que criaram o neto desde o seu 

nascimento, por impossibilidade psicológica da mãe biológica, vítima de agressão 

sexual.

02 - O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para a 

interpretação de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, 

de retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da 

criança ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação 

judicial da situação específi ca que é analisada.

03. Os elementos usualmente elencados como justificadores da vedação 

à adoção por ascendentes são: i) a possível confusão na estrutura familiar; ii) 

problemas decorrentes de questões hereditárias; iii) fraudes previdenciárias e, 

iv) a inocuidade da medida em termos de transferência de amor/afeto para o 

adotando.

04. Tangenciando à questão previdenciária e às questões hereditárias, diante 

das circunstâncias fática presentes - idade do adotando e anuência dos demais 

herdeiros com a adoção, circunscreve-se a questão posta a desate em dizer se a 

adoção conspira contra a proteção do menor, ou ao revés, vai ao encontro de seus 

interesses.

05. Tirado do substrato fático disponível, que a família resultante desse singular 

arranjo, contempla, hoje, como filho e irmão, a pessoa do adotante, a aplicação 

simplista da norma prevista no art. 42, § 1º, do ECA, sem as ponderações do “prumo 

hermenêutico” do art. 6º do ECA, criaria a extravagante situação da própria lei estar 

ratifi cando a ruptura de uma família socioafetiva, construída ao longo de quase duas 

décadas com o adotante vivendo, plenamente, esses papéis intrafamiliares.

06. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.635.649/SP, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.02.2018, DJe 02.03.2018)

Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos do voto condutor do 

aludido precedente, que revelam os elementos jurídicos e fáticos justifi cadores 

da fl exibilização da regra geral do § 1º do artigo 42 do ECA:

01. Principio por dizer que concordo, em parte, com a assertiva do Ministério 

Público Federal, de que não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir em ponderação 

de princípios, se o próprio legislador já o fez, e normatizou práticas sociais à luz 

dos valores sociais que entendeu, devam ser preponderantes.

02. Contudo, quando é o próprio legislador quem outorga ao Estado-Juiz a 

possibilidade de, em linha de excepcionalidade, suplantar ou suplementar normas 

em nome do melhor interesse do menor, diz, implicitamente, que embora tenha 

regulado as relações intrafamiliares, há inúmeras circunstâncias, ditadas pela 

imprevisível dinâmica social, que podem fazer o sistema protetivo legislado conspirar 

contra os melhores interesses do menor e do adolescente, a quem pretende proteger.
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(...)

05. O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para a 

interpretação de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, de 

retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da criança 

ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação judicial da 

situação específi ca que é analisada.

(...)

07. Assim, tenho que o pedido inicial merece acurada análise para desvelar 

se os superiores interesses do menor são efetivamente atendidos pela norma 

de regência ou, se na hipótese em comento, essa norma conspira contra os 

interesses daquele que busca proteger.

08. Para tanto, é preciso buscar os fi ns teleológicos perseguidos pelo legislador, 

quando fi xou a vedação de adoção por ascendentes.

1.1. Do lastro teleológico que informa a vedação de adoção por ascendente

09. Usualmente são elencados como elementos justificadores da vedação 

à adoção por ascendentes a prevenção de i) confusões na estrutura familiar; ii) 

problemas decorrentes de questões hereditárias; iii) fraudes previdenciárias e, iv) a 

inocuidade da medida em termos de transferência de amor/afeto para o adotando.

10. Analisando esses “objetos de proteção” da norma restritiva, tangencio 

qualquer debate relativo à questão previdenciária e às questões hereditárias, tanto 

pela idade do adotando – hoje prestes a completar 18 anos –, quanto pela anuência 

dos herdeiros diretos do casal adotante, para com o pedido.

11. Restringe-se a discussão, então, ao que efetivamente releva na hipótese: dizer 

se a adoção conspira contra a proteção do menor, ou ao revés, se essa vai ao encontro 

de seus interesses.

12. Sob esse prisma, de se ver que a proibição da adoção de descendente por 

ascendente, que está prevista no art. 42 § 1º do ECA, têm por substrato fi nalístico 

principal, a necessidade de se evitar indevida confusão na estrutura familiar pela qual 

neto/bisneto deixaria essa condição, passando a ser fi lho dos avós, irmão de tios; tio 

de primos etc.

13. Realmente, é fácil se imaginar a usual confusão que provocaria uma adoção 

por ascendentes, dentro de uma estrutura família tradicional e já formatada, pois 

as relações intrafamiliares, que passam por normas hierárquicas e de organização 

internas, passariam a sofrer grande turbulência, que tenderia a erodir e embaralhar, 

na mente do infante, os papéis familiares.

14. Daí a renitência legislativa em permitir a adoção por ascendentes.

15. Na hipótese citada, usualmente se analisam adoções que ocorrem após algum 

tempo de nascimento do adotando, quando sua inserção em um novo ambiente 

familiar decorre de problemas em sua família originária (óbitos, separações, 

abandono e outras situações de estresse).
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16. Mesmo quando a recepção da criança no novo núcleo familiar é precocemente 

realizada, se os próprios familiares fazem e agem com as distinções internas próprias 

das famílias ampliadas, uma posterior mudança no status familiar interno, traz 

inevitável esgarçamento dessas relações pré-constituídas, com graves consequências 

para o equilíbrio psicológico do adotante, em área tão sensível para a psique, como a 

família e a ideia de pertencimento.

17. No entanto, essa regra social, facilmente compreendida, pode encontrar 

algumas exceções quanto aos superiores interesses dos menores, que devem orientar 

o interprete.

18. P H A M, foi criado, desde a tenra idade, dentro do mesmo núcleo familiar e, 

pelos relatos trazidos pelos adotantes, criado como se fi lho fosse.

19. Nessa linha para o adotando, seus pais eram, efetivamente, os recorrentes, 

sendo irrelevante o real status biológico dos mesmos, e de igual forma, sua mãe 

biológica e seu tio, eram tidos como irmãos, com as relações próprias desses papéis 

familiares.

20. Criado dessa forma – como se fi lho fosse – pelos dez anos que antecederam 

o pedido de adoção, inevitável se ter por consolidada, para este grupo familiar, a 

condição de P H A M dentro do núcleo familiar: fi lho e irmão.

21. Aqui, todo o substrato teleológico que dá suporte à vedação de adoção por 

ascendentes, fi ca esvaziado, pois a confusão e desequilíbrio psicológico e até mesmo 

social ocorrerá, na hipótese dessa relação ser descontinuada.

22. Hoje, há uma família consolidada - os recorrentes, os filhos biológicos e o 

adotante –, e note-se, isso decorreu, originalmente, de uma tragédia familiar que foi 

contornada com o amor desprendido pelo casal adotante e a aceitação incondicional 

do novo membro da família, pelos fi lhos dos recorrentes-adotantes.

23. Sob esse cenário, tenho que os objetivos teleológicos que informam a vedação 

de adoção por ascendentes não se mostrarem presentes na hipótese sob análise.

24. Ao revés, a aplicação simplista da norma, sem as ponderações do “prumo 

hermenêutico” do art. 6º do ECA, criaria a extravagante situação da própria lei estar 

ratifi cando a ruptura de uma família de fato, construída ao longo de quase duas 

décadas com os papéis intrafamiliares bem defi nidos.

25. Em outra linha de argumentação, cabe ponderar sobre a motivação de 

adotantes que, não obstante já deterem a guarda do menor, buscaram incrementar 

essa relação, via adoção, para uma situação de parentalidade socioafetiva, vale 

dizer, pretendiam agregar à assistência material e psicológica o desejo anímico da 

maternidade/paternidade em relação a seu neto, criado como se fi lho fosse.

26. Não há motivação maior do que está: a de cunho íntimo, pois os demais 

poderes próprios da parentalidade já eram/são exercidos pelos recorrentes, que 

agora buscam cristalizar, tão-só, a relação de fato, que se enquadra perfeitamente na 

parentalidade socioafetiva, pois nela se acha, inequivocamente, a “posse do estado 

de fi lho”.
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28. Ora, se na busca do melhor interesse da criança/adolescente, alguém, in casu, 

os avós, querem subir um tom na relação já existente, para dar a máxima inserção 

familiar possível ao menor, por certo, isso confi gura o melhor interesse da criança, 

mormente quando se evidencia pelas circunstâncias, que não há interesses escusos 

nesse pleito.

29. Assim tenho que o art. 42, § 1º, submetido, como deve estar, ao arcabouço 

principiológico de proteção e preservação do melhor interesse da criança e do 

adolescente, pode ser superado quando suas bases teleológicas são frágeis, ou 

mesmo inexistentes, como na espécie, pois é certo, pelo quadro traçado na origem, 

que os recorrentes foram além do agir por dever, mas potencializaram, numa 

construção diária, as relações próprias entre avós e netos (quando aqueles detém a 

guarda), para construírem uma relação fi lial, que foi igualmente assumida pelo resto 

do grupo familiar.

Mais recentemente, sobreveio julgado da Terceira Turma, que, por maioria, 

manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que indeferiu o pedido 

de adoção deduzido por bisavô em relação a bisneto maior de idade. Eis a ementa do 

referido precedente:

Recurso especial. Ação rescisória. Direito Civil. Adoção entre bisneto e bisavô. 

Impossibilidade. Adotando maior de idade. Código Civil, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e Lei Nacional da Adoção. Primazia da ponderação feita pelo 

legislador. Vedação da adoção entre ascendente e descendente. Art.42, § 1º, do 

ECA. Violação literal a dispositivo de lei. Art. 966, inciso V, CPC.

1. Controvérsia, em sede de ação rescisória julgada procedente, acerca da 

possibilidade de adoção do bisneto pelo bisavó, em face do disposto no art. 42, 

§ 1º, do ECA.

2. Com o advento da Lei 12.010/09 (Lei Nacional da Adoção), o sistema de 

adoção no Brasil, em relação a maiores de idade, foi também submetido ao 

disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive diante da ausência de 

detalhamento normativo no Código Civil Brasileiro.

3. O art. 42, § 1º, do ECA, estatui, como regra geral, a proibição da adoção 

de descendentes por ascendentes, objetivando tanto a preservação de uma 

identidade familiar, como para evitar a eventual ocorrência de fraudes.

4. O Superior Tribunal de Justiça já conferiu alguma fl exibilidade ao disposto 

no art. 42 do ECA quando há, como norte interpretativo principiológico, direito 

ou interesse prevalente de modo, mediante juízo de ponderação, a se afastar a 

literal vedação contida no art. 42, § 1º, do ECA, de adoção de descendente por 

ascendente.

5. A relevante existência de relação paterno-fi lial entre os réus, mais intensa 

quiçá àquela ordinariamente mantida entre bisavô e bisneto, que, ainda assim, se 
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faz próxima e naturalmente especial, não é sufi ciente para se afastar a ponderação 

já realizada pelo legislador ao vedar a adoção de descendente por ascendente.

6. Ausência de interesse a ser especialmente protegido na espécie.

7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

8. Recurso especial desprovido. (REsp 1.796.733/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27.08.2019, DJe 06.09.2019)

No voto condutor do julgamento majoritário, o eminente Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino – acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio Bellizze e 

Moura Ribeiro – assim explicitou as razões do não cabimento da mitigação da 

proibição da adoção avoenga na hipótese:

Na espécie, o adotando, quando do ajuizamento da ação de adoção, era maior, 

e o substrato fático considerado para o deferimento do pedido de adoção não fora 

outro senão o exercício da paternidade socioafetiva pelo bisavô, desde o nascimento 

do seu bisneto.

Esta Corte Superior tem conferido alguma fl exibilidade à interpretação do 

disposto no art. 42 do ECA quando há, como norte interpretativo, o princípio 

do melhor interesse do menor, como reconhecido no REsp 1.635.649/SP, sob a 

relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, ou, ainda, quando a conformação dos fatos 

sobre os quais a norma está a incidir, além do interesse do menor, consubstancia 

um panorama em que a aplicação literal do art. 42, § 1º, do ECA revele maltrato 

a determinados princípios e direitos, como ocorrera no REsp 1.448.969/SC, da 

relatoria do e. Min. Moura Ribeiro, em que o pedido de adoção é formulado pelos 

avós que haviam adotado criança grávida aos oito anos de idade decorrente de 

abuso sexual, tendo passado a exercer a paternidade socioafetiva do neto dado à 

luz quando a genitora contava com nove anos de idade.

Não deixo de considerar, ainda, que se está no âmbito restrito de uma ação 

rescisória, impondo-se, pois, que se analisem as teses formuladas na ação 

desconstitutiva ajuizada pelos avô e tio-avô do adotado (fi lhos do adotante):

a) a adoção de descendente por ascendente seria vedada, violando-se 

literalmente os arts. 42, § 1º, do ECA e 1.619 do CCB;

b) a existência de colusão entre adotante e adotado para fraudar a lei, 

garantindo-se a este direitos hereditários que ordinariamente não possuiria.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ao julgar procedente 

o pedido rescisório, fi rmou compreensão no sentido da literal violação de lei e o 

voto do eminente relator o reforma, reconhecendo inexistir violação ao art. 42 do 

ECA e, ainda, qualquer demonstração acerca de colusão entre as partes.

(...)
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A ausência de regras específicas acerca da adoção de maiores de idade faz 

aplicável todas aquelas normas gerais presentes no ECA em relação à adoção de 

menores.

O art. 42, § 1º, do ECA, de sua vez, é regra geral a estabelecer em favor da 

preservação de uma identidade familiar e também para se evitar, eventualmente, a 

ocorrência de fraudes, de modo a que direitos sejam alcançados a entes da família 

que, de ordinário, não seriam por eles alcançados.

O dispositivo não fora especialmente concebido por força da proteção das 

crianças ou adolescentes.

Não descuido dos fatos bem consolidados a sustentarem a fi liação socioafetiva 

entre o bisavô e o bisneto, pois efetivamente são muito relevantes, sendo que o 

adotado sempre viveu sob a guarda do bisavô, isto desde o seu nascimento nos idos 

de 1994.

Apesar disto, tenho que, exatamente por força deste cuidado e desta relação 

afetiva intensa já existente, notadamente dentro de uma relação entre bisavô e 

bisneto, tão próxima e naturalmente especial, e, ainda, em face da inexistência de 

interesse a ser especialmente protegido na espécie, como o melhor interesse de 

menor, mostra-se inviável a desconsideração da expressa proibição prevista na lei 

para, mediante interpretação flexível garantida por esta Corte a casos especiais, 

estender-se a todos os casos de paternidade/fi liação socioafetiva a possibilidade de 

adoção de um descendente por um ascendente.

Já há muito esta Corte Superior sobreleva os vínculos de afi nidade e afetividade 

protegendo a personalidade dos indivíduos e a sua dignidade através da devida 

adequação dos elementos registrais atinentes à fi liação, corrigindo-se situações que 

violam sobremaneira a dignidade dos requerentes, o seu entendimento como pessoa.

Não logro identifi car tal situação na pessoa dos interessados na presente adoção.

A desconsideração da regra proibitiva em questão a um só passo alteraria 

sobremaneira a linha sucessória, trazendo para a especial posição de herdeiro 

necessário daquele que difi cilmente seria chamado à sucessão e, ainda, rearranjaria o 

relacionamento familiar de modo que o bisneto passaria a ser tio da sua mãe e irmão 

do seu avô.

O instituto da adoção, na espécie, tendo em vista a existência de parentesco entre 

adotante e adotado não visa, em sua essência, à inserção do adotante em uma 

família, pois dela ele já faz parte.

A adoção aqui, visaria, sim, a colocar em sintonia, de um lado - consoante o 

eminente relator -, o signo formal que enlaça adotante e adotado e, de outro, o 

sentimento real e mútuo acerca da existência de uma relação paternal/fi lial.

Com a vênia daqueles que entendem de forma diversa, a duradoura criação, 

a educação, o sustento, o cuidado afetuoso diário, o compartilhamento de sonhos, 

de crises e conquistas e o reconhecimento mesmo, entre adotante e adotado, da 
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existência de uma relação qualifi cada pelo amor pode ocorrer plenamente dentro 

de uma relação avoenga, não sendo mesmo necessário para fazer significar o 

sentimento que existe entre o bisavô e o bisneto o esvaziamento de regra proibitiva 

vigente do ordenamento acerca da adoção de descendentes por ascendentes.

A doutrina civilista tem, ao tratar da presente questão, no mais das vezes, feito 

menção à proibição e concluído que a melhor solução é exatamente o exercício da 

guarda pelos ascendentes.

Em alguns casos, destaca-se o prejuízo aos filhos pela adoção de um neto ou 

bisneto, alterando-se, sobremaneira, a linha sucessória, além de, excepcionalmente, 

visualizarem alguns transtornos na compreensão das posições familiares.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, quando chamado a interpretar o art. 42, § 1º, do 

ECA, houve por bem deixar claro que a aplicação da regra poderia ceder espaço 

ao reconhecimento do direito à adoção quando o melhor interesse do menor 

assim o orientasse, atentando, pois, aos princípios que fazem parte do núcleo 

essencial de proteção do direito da criança e do adolescente, afastando a norma 

quando se revelasse prejudicial ao interesse do menor.

É exatamente a hipótese analisada no precedente citado pelo relator sob a 

cuidadosa relatoria da e. Min. Nancy Andrighi (REsp 1.635.649/SP), em que se 

reconheceu: “O princípio do melhor interesse da criança é o critério primário para 

a interpretação de toda a legislação atinente a menores, sendo capaz, inclusive, 

de retirar a peremptoriedade de qualquer texto legal atinente aos interesses da 

criança ou do adolescente, submetendo-o a um crivo objetivo de apreciação 

judicial da situação específi ca que é analisada.”

(...)

Do mesmo modo, o Min. Moura Ribeiro, analisando uma das mais graves e 

delicadas situações a que um ser humano pode ser submetido, a violência sexual 

e, mais grave ainda, a violação de uma criança, reconheceu a possibilidade de 

os pais da mãe adotada virem a também adotar o fi lho que esta estava a gestar, 

preservando com isso os mais básicos interesses das duas crianças envolvidas.

(...)

O relator do referido recurso especial, no seu voto, sobreleva, é bem verdade, 

a relação paterno-fi lial socioafetiva entre avós e neto - adotantes e adotado -, mas 

a contextualiza na óptica de duas crianças e das difi culdades que, não fossem 

já os traumas sofridos pela menina-mãe, decorreriam de sua apresentação na 

sociedade como mãe de outra criança e, ainda, da mácula na psiquê do adotado 

de se apresentar como neto daqueles que fi guram, no dia-a-dia, como seus pais e, 

ainda, ser fruto da violência cometida a sua mãe.

A situação destes autos, todavia, é diferenciada.
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O adotado já se encontrava com mais de 18 anos e, por não ter o seu bisavô 

ajuizado a ação ainda quando era menor, aparentemente, conviveram normalmente 

com o fato de o seu bisavô possuir a guarda, que é atributo do poder familiar.

(...)

O quadro fático narrado, consubstanciado nesta relação paternofi lial entre bisavô 

e bisneto, utilizado como fundamento para a adoção quando o adotando já era 

adulto, com o panorama legal existente, entendo, não poderia fazer fl exibilizada 

a norma disciplinante, inexistindo o norte interpretativo do “melhor interesse do 

menor”, presente nos precedentes desta Corte a permitirem a adoção dentro de 

relação avoenga, não se comprazendo, para tanto, o que o eminente relator nominou 

como “melhor interesse do adotando”, ao menos não para o afastamento da regra 

proibitiva de que se cuida.

O eminente Ministro Moura Ribeiro, ao acompanhar o voto divergente 

do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, bem delineou o distinguishing entre 

o caso líder de sua relatoria - favorável à adoção avoenga (REsp 1.448.969/SC) 

- e a situação fática retratada no REsp 1.796.733/AM, no qual se considerou 

descabida a mitigação do impedimento legal:

Da análise atenta dos fundamentos trazidos pelo eminentes Ministros e dos 

elementos constantes dos autos, peço vênia ao Ministro Relator para acompanhar 

a divergência porque a mitigação da norma do § 1º do art. 42 do ECA somente 

deve ocorrer na hipótese excepcional de adoção envolvendo menor e com esteio no 

princípio do seu melhor interesse, o que não é caso.

Na espécie, o adotante, além de ser maior de idade, já estava inserido no seio 

familiar, pois foi acolhido desde terna idade por sua extensa família biológica, 

representada por seu bisavô, em virtude das difi culdades fi nanceiras e pessoais de 

sua genitora em o criar, de modo que não vislumbro a ocorrência de ameaça a sua 

dignidade.

No mais, a relação de socioafetividade pode perfeitamente coexistir com a relação 

avoenga, sendo que, no caso, diante da ausência de estudo psicossocial não é possível 

afi rmar, com certeza, a presença de posse no estado de fi lho e como o adotante se 

amoldou àquela relação familiar, não estando descartada a hipótese de confusão 

psicológica diante da transformação do seu bisavô em seu genitor.

Ademais, deve-se sempre ter em mente que a adoção é uma medida excepcional 

e que somente se justifi ca quando existirem motivos legítimos para ela e que haja 

vantagens para o adotando, desde que provada de modo inconteste a impossibilidade 

de restabelecimento da convivência dele com a família natural e extensa, sendo que, 

no caso, ele já se encontrava nela em plena convivência.

(...)
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A adoção, por ser um ato irrevogável, traz como consequência o rompimento 

do vínculo jurídico com a família biológica, o que cria, no caso, uma situação 

inusitada de inserção do adotante no mesmo núcleo familiar biológico com o 

qual teria de ter os laços rompidos, o que se mostra socialmente impossível.

Não é novidade nos dias atuais, encontrarmos a situação de avós, por uma série 

de motivos, exercendo na prática o poder familiar, atuando diretamente na criação 

e educação dos netos. E mesmo que exista relação socioafetiva entre eles, não se 

tratando de hipótese de menor cujo seu melhor interesse justifi que a adoção, deve ser 

observada a vedação legal que proíbe que ela se faça por ascendente e descendente, 

sob pena de criar um precedente jurisprudencial perigoso.

A adoção pretendida por A, ao invés de proporcionar reais vantagens para L, 

criará uma situação de quebra da harmonia familiar, pois eles estão litigando 

respectivamente com seus fi lhos e seus avós paternos. Operar-se-á, também, uma 

confusão entre os graus de parentesco, inobservando a ordem natural existente 

entre os parentes, pois L passará a ser irmão de seus avós e tio de sua mãe, bem como 

haverá uma indigesta alteração da ordem de vocação hereditária, circunstâncias que 

o legislador visou impedir.

Finalmente, como bem assinalou o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o Recurso 

Especial n. 1.448.969/SC, de minha relatoria, julgado por esta Turma no ano de 2014, 

não se aplica ao presente feito, que envolve pessoa maior de idade, que tinha 20 anos 

quando foi formulado o pedido de sua adoção pelo seu bisavô.

Naquele julgado de minha relatoria, partindo-se da premissa de atendimento 

do melhor interesse da criança e do adolescente, entendeu-se possível a adoção de 

neto por avós, na situação particularíssima e peculiar, na qual estes últimos haviam 

adotado a mãe biológica de seu neto aos oito anos de idade, quando já estava 

grávida do adotado em virtude de abuso sexual e jamais enxergou o seu fi lho como 

tal, mas com um irmão, segundo a prova ali produzida.

Reitere-se, pois, que aquele caso concreto mostrou situações que não se amoldam 

a ora trazida em discussão, quais sejam: os avós já exerciam, com exclusividade, as 

funções de pai e mãe do neto desde o seu nascimento; havia fi liação socioafetiva 

comprovada por estudo psicossocial entre neto e avós; o adotando sabendo de sua 

origem biológica, reconhecia os adotantes como pais e tratava sua mãe biológica 

como irmã mais velha; tanto o adotando quanto sua genitora biológica concordaram 

expressamente com a adoção, inexistindo conflito familiar; não havia perigo de 

confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; e não havia predominância 

de interesses econômico na pretensão da adoção. E a vocação hereditária não 

sofreria prejuízos como os retratados nestes autos.

Nesse quadro, vislumbra-se que a unanimidade dos integrantes da Terceira 

Turma não controvertem sobre a possibilidade de mitigação da norma geral 

impeditiva contida no § 1º do artigo 42 do ECA – de modo a se autorizar a adoção 

avoenga – em situações excepcionais em que: (i) o pretenso adotando seja menor de 
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idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com exclusividade, as funções de 

mãe e pai do neto desde o seu nascimento; (iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido 

devidamente atestada por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os adotantes 

como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista confl ito familiar 

a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser 

gerada no adotando; (vii) não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, 

a exemplo da predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente reais 

vantagens para o adotando.

6. Nessa linha, penso que tal exegese deve ser encampada por esta Quarta 

Turma, por se mostrar consentânea com o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, fi m social objetivado pela Constituição da República 

de 1988 e pela Lei 8.069/90, conferindo-se, assim, a devida e integral proteção 

aos direitos e interesses das pessoas em desenvolvimento, cuja vulnerabilidade 

e fragilidade justifi cam o tratamento especial destinado a colocá-las a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência ou opressão.

7. Na hipótese dos autos, consoante devidamente delineado pelo Tribunal 

de origem: (i) cuida-se de pedido de adoção de criança nascida em 17.3.2012, 

contando, atualmente, com sete anos de idade; (ii) a pretensão é deduzida 

por sua avó paterna e seu avô por afi nidade (companheiro da avó há mais 

de trinta anos); (iii) os adotantes detém a guarda do adotando desde o seu 

décimo dia de vida, exercendo, com exclusividade, as funções de mãe e pai da 

criança; (iv) a mãe biológica padece com o vício de drogas, encontrando-se 

presa em razão da prática do crime de tráfi co de entorpecentes, não tendo 

contato com o filho desde sua tenra idade; (v) há estudo psicossocial nos 

autos, atestando a parentalidade socioafetiva entre os adotantes e o adotando; 

(vi) o lar construído pelos adotantes reúne as condições necessárias ao pleno 

desenvolvimento do menor; (vii) o adotando reconhece os autores como seus 

genitores e seu pai (fi lho da avó/adotante) como irmão; (viii) inexiste confl ito 

familiar a respeito da adoção, contra qual se insurge apenas o Ministério Público 

estadual (ora recorrente); (ix) o menor encontra-se perfeitamente adaptado à 

relação de fi liação de fato com seus avós; (x) a pretensão de adoção funda-se em 

motivo mais que legítimo, qual seja, desvincular a criança da família materna, 

notoriamente envolvida em criminalidade na comarca de Navegantes - SC, o 

que já resultou nos homicídios de seu irmão biológico de apenas nove anos de 

idade e de primos adolescentes na guerra do tráfi co de entorpecentes; e (xi) a 

adoção apresenta reais vantagens para o adotando, que poderá se ver livre de 

crimes de delinquentes rivais de seus parentes maternos.
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8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento no artigo 

105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do mesmo Estado que, ao desprover a apelação do Parquet, 

no bojo de ação de guarda com pedido de regulamentação do direito de visitas 

e fi xação de alimentos, posteriormente transformada em adoção, movida por C. 

N. da S. (pretenso avô por afi nidade) e N. A. de S. (avó paterna) em face de A. 

G. (genitora) e A. de S. (pai biológico), manteve a sentença de procedência do 

pedido de adoção de S. J. de S.

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

Apelação cível. Adoção. Preliminar arguida no parecer da Procuradoria-

Geral de Justiça. Nulidade. Curador especial não nomeado à ré presa. Mácula 

afastada. Ausência de prejuízo. CPC, art. 249, § 1º. Mérito. Discussão no tocante 

à possibilidade de adoção de descendente por ascendente. Vedação do art. 42, 

§ 1º, do ECA. Necessidade de interpretação conjunta com o princípio do melhor 

interesse da criança. ECA, art. 6°. Precedente do STJ. Possibilidade, no caso, de 

adoção pelos avós paternos do infante. Adoção mantida. Recurso conhecido e 

desprovido.

Opostos aclaratórios (fl s. 180-185) foram esses rejeitados pelo acórdão de 

fl s. 187-190.

Nas razões do recurso especial (fl s. 195-209), o Ministério Público aponta 

violação aos artigos 267, inciso VI e 535, inciso II do CPC/73; 6º, 39, § 1º, 42, § 

1º e 43 da Lei 8.069/90.

Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional, dada a não 

supressão das omissões apontadas nos aclaratórios no tocante: a1) ao não 

reconhecimento, pela Corte local, da incidência dos arts. 39, § 1°, e 43 do ECA 

e do art. 267, VI, do CPC/73, acerca da excepcionalidade da adoção quando a 

criança ou adolescente não puder ser mantido na família natural ou extensa; 

a2) à inexistência de benefícios efetivos provindos da adoção entre avós e netos, 

e, a3) à impossibilidade jurídica da adoção pretendida; b) impossibilidade 
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jurídica da adoção avoenga, em razão da expressa vedação legal; c) “em havendo 

a possibilidade de se manter o poder familiar dos pais para com o fi lho, não 

há que falar em destituição familiar e adoção por parte de outrem, mesmo 

que os interessados sejam os avós e ainda que sob a justifi cativa de que, por 

conta do reiterado envolvimento dos genitores com o uso e com o tráfi co de 

entorpecentes, a responsabilidade pela sua criação sempre pertenceu de modo 

exclusivo aos requerentes”; d) permitir a adoção de pessoas com vínculo de 

ascendência e descendência gera confusão patrimonial e abalo psicológico.

Apresentadas contrarrazões ao apelo extremo, recebeu crivo positivo de 

admissibilidade na origem.

Parecer do Ministério Público Federal às fl s. 261-264 pelo conhecimento 

parcial do recurso e nessa extensão, pelo seu provimento.

O e. Relator no judicioso voto que elaborou, nega provimento ao 

recurso especial com amparo na proteção integral e prioritária das crianças e 

adolescentes, no princípio do melhor interesse da criança e com fundamento 

em precedentes desta Corte Superior que, em julgamento de feitos envolvendo 

adoção avoenga, deferiram o pedido.

Ante as discussões travadas na sessão de julgamento, pedi vista dos autos 

para melhor exame da questão.

É o relatório.

Voto

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso especial, 

ainda que com acréscimo de fundamentação.

1. Ressalte-se, de início, relativamente à apontada negativa de prestação 

jurisdicional, ser inocorrente, na espécie, a ofensa ao art. 1.022, inc. I e II, do 

CPC/15, pois o Tribunal a quo deliberou, de modo claro e fundamentado, acerca 

das questões atinentes à excepcionalidade da adoção no caso sub judice, bem 

ainda no tocante às limitações legais incidentes à hipótese, que, contudo, foram 

sopesadas, prevalecendo o entendimento que melhor amparava o interesse do 

menor.

Não há falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de 

declaração não constituem via própria para o rejulgamento da causa, não 

havendo espaço para a análise de inconformismo quanto ao entendimento 

adotado.
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Nesse sentido: REsp 1.432.879/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018; EDcl nos EDcl no 

REsp 1.641.575/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado 

em 25/09/2018, DJe 01/10/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.666.792/ES, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, 

DJe 22/05/2018; AgInt no AREsp 1.179.480/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018; AgInt no 

REsp 1.598.364/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 

em 17/08/2017, DJe 22/08/2017; EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017.

2. Passada a preliminar, a controvérsia reside em saber se é possível a 

destituição do poder familiar dos genitores e a consequente adoção avoenga, 

malgrado a vedação legal estatuída no artigo 42, § 1º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

Ressalta-se que o exame da matéria não reclama o revolvimento do 

acervo fático-probatório do feito, haja vista que todas as peculiaridades fáticas 

necessárias ao correto deslinde da questão controvertida estão delineadas nas 

deliberações judiciais tomadas na origem, motivo pelo qual inaplicável o óbice 

da súmula 7/STJ.

3. Inicialmente, é importante salientar que o caso ora em foco possui 

específi cas particularidades, cujos desdobramentos fáticos inerentes ao feito 

ensejaram a análise da questão controvertida sob os aspectos jurídico-legal, 

social e também humano-afetivo, todos sob o prisma do melhor interesse da 

criança, que se encontra na companhia dos requerentes à adoção desde os 10 

(dez) dias de vida, fi gurando esses como os seus efetivos guardiões por decisão 

judicial desde os 4 (quatro) meses completos, sendo que, atualmente, a criança 

conta com quase 8 (oito) anos de idade.

A análise da questão jurídica perpassou, necessariamente, pela verifi cação 

acerca da viabilidade da adoção por quem não está inscrito no cadastro nacional 

de pretensos adotantes quando há aquiescência dos pais biológicos para com 

o ato adotivo, bem ainda quando o pedido é oriundo de quem detém a tutela 

ou guarda legal da criança ou é formulada por parente com o qual o adotado 

mantenha vínculos de afi nidade e afetividade.

Pois bem, o caso é deveras peculiar.

Os pretendentes à adoção do infante são a sua avó paterna e o companheiro/

convivente dessa, o qual foi considerado pelas instâncias precedentes como avô 

por afi nidade da criança.
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Na hipótese ora em foco, é incontroverso que a criança foi entregue 

pela mãe aos cuidados dos requerentes aos 10 (dez) dias de vida após ter 

empreendido fuga do hospital no qual deu à luz antes da liberação médica. Nos 

termos da sentença, a criança “apresentava queimaduras solares em todo o corpo, 

graves assaduras e sangramento umbilical, provocados pela falta de cuidado e 

higiene da genitora, que, ainda, mostrava grande desinteresse e resistência na 

realização do registro do menor”. Essas circunstâncias foram interpretadas pelas 

instâncias ordinárias como demonstradoras do total desinteresse da genitora 

em manter quaisquer laços com o menor e denotam o inegável abandono a que 

foi submetido até os seus parcos 10 (dez) dias de vida, vez que a mãe biológica 

faltou aos deveres inerentes ao poder familiar que exercia até então.

Foi diante desse cenário desolador que os autores acolheram o menor, 

prestando-lhe desde tenra idade todos os cuidados para preservar-lhe a vida, a 

boa saúde, provendo as suas necessidades afetivas e materiais.

Constata-se nos autos, que sob o n. 135.12.002578-0, o Conselho Tutelar 

da Comarca de Navegantes instaurou um procedimento a fi m de verifi car a 

situação de vulnerabilidade em que a criança se encontrava sob os cuidados da 

mãe, logo após o nascimento, ocasião em que a guarda provisória do menor foi 

concedida aos requerentes na data de 19/07/2012, quando também foi determinado 

o registro civil de nascimento da criança, o que ensejou o pedido liminar 

de regulamentação do direito de visitas da genitora, bem como a prestação 

alimentícia devida por esta ao fi lho.

Judicialmente, o pleito inicial dos requerentes limitava-se à guarda e 

responsabilidade, cumulada com regulamentação do direito de visitas e 

alimentos. O pai biológico, de início, compareceu aos autos para concordar com 

o deferimento da guarda à avó paterna, bem como proceder ao reconhecimento 

biológico.

No entanto, tem-se que algumas circunstâncias ensejaram a emenda da 

inicial para o pedido de adoção, quais sejam: a ausência de qualquer vínculo 

afetivo dos pais biológicos com o menor; a possibilidade da criança sofrer 

atentado contra a vida por disputa entre parentes maternos envolvidos com o 

tráfi co de drogas e outros crimes; bem ainda o fato do infante conviver com os 

requerentes desde os 10 (dez) dias de vida, chamando-os de pai e mãe, somando 

ao sentimento de carinho e amor que os requerentes afirmam nutrir pelo 

menino.

Aduziram, os autores, que a adoção pretendida trará reais vantagens ao 

menor e se fundamenta em motivos legítimos, não sendo a limitação legal 
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constante do artigo 42, § 1º do ECA óbice ao deferimento do pedido, 

notadamente quando a própria legislação de regência (art. 6º do ECA) estabelece 

a necessidade de interpretação da lei, de maneira a considerar as peculiaridades 

da condição da criança, os fi ns sociais e os direitos individuais, dentre outros, a 

viabilizar a concessão do pedido de adoção do menor.

As instâncias ordinárias, em uma interpretação voltada ao melhor interesse 

da criança, com amparo nas inúmeras circunstâncias peculiares do feito, 

deferiram a adoção pretendida a despeito da vedação legal constante do artigo 

42, § 1º do ECA.

Feito esse breve intróito, é pertinente mencionar que a adoção é o instituto 

jurídico por meio do qual alguém estabelece com outrem laços recíprocos de 

parentesco em linha reta, por força de uma fi cção oriunda da lei. 

O caput do art. 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que 

“a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do 

adotando”. Nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal, o consentimento será 

dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos 

ou tenham sido destituídos do poder familiar. Nesse ponto, é bom salientar 

que embora não arrolada no dispositivo em comento, a anuência é igualmente 

dispensada na hipótese de morte dos pais, causa extintiva do poder familiar, 

consoante previsto no art. 1.635, inciso I, do Código Civil.

A destituição do poder familiar, também denominada de perda, inibição 

ou cassação do poder familiar, constitui uma pena/sanção imposta aos pais que 

praticarem conduta violadora do dever de guarda, sustento e educação dos fi lhos 

menores.

Na hipótese, embora não tenha sido expressamente estabelecida a 

destituição do poder familiar dos genitores, é certo que esses - principalmente a 

mãe biológica do infante - cometeram atos característicos do abandono ao fi lho, 

a criança que é o foco do pedido ora sob julgamento, o que autoriza, em tese, a 

defl agração das medidas em evidência. Ademais, mesmo que assim não fosse, 

consoante se extrai da sentença de fl s. 109-114, os genitores foram categóricos 

em afi rmar a concordância para com o ato adotivo, notadamente em virtude da 

completa ausência de vínculo sócio-afetivo com o menor.

É inegável, porquanto explicitamente estabelecido no artigo 19 do ECA, 

ser direito da criança a sua criação e educação no seio de sua família, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral e lhe assegure convivência 

familiar e comunitária, sendo a colocação em família substituta algo excepcional.
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Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 

sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

É certo também que, por fi cção jurídica a adoção atribui a condição de 

fi lho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios e o 

desliga, nos termos do artigo 41 do ECA, de qualquer vínculo com os pais e 

parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

Art. 41. A adoção atribui a condição de fi lho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 

pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

O rompimento dos vínculos, no entanto, não é absoluto, tendo o legislador 

elencado a hipótese de adoção unilateral por cônjuge ou concubino quando 

adota o fi lho do outro (art. 41, § 1º do ECA), bem ainda quando há a adoção 

por parente com o qual a criança mantenha vínculo de afi nidade e afetividade. 

Essa última encontra-se estabelecida no artigo 50, § 13, inciso II do ECA.

Por oportuno, citam-se todos os incisos do referido dispositivo legal vez 

que embasarão outros pontos de destaque desse voto:

§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado 

no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído pela 

Lei n. 12.010, de 2009)

I - se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela Lei n. 12.010, de 2009)

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha 

vínculos de afi nidade e afetividade; (Incluído pela Lei n. 12.010, de 2009)

III - oriundo o pedido de  quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 

3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a 

fi xação de laços de afi nidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-

fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei. (Incluído pela 

Lei n. 12.010, de 2009)

O parentesco é o liame que  vincula as pessoas oriundas de uma ascendência 

comum (parentesco consanguíneo), ou jungidas, quer pela transmissão do pátrio 

poder (parentesco civil), quer pelos efeitos do matrimônio (parentesco afi m).

Para melhor explicitar, o parentesco consanguíneo ou natural é aquele 

existente entre pessoas que mantêm entre si um vínculo biológico, ou de sangue, 

ou seja, que descendem de um ancestral comum, de forma direta ou indireta.
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O parentesco natural é delineado por dois tipos: o parentesco em linha 

reta estipulado no artigo 1.591 do Código Civil, onde são necessariamente 

consanguíneos, porque há uma relação de descendência (avô, bisavô, pai, fi lho, 

neto, bisneto etc.); e o parentesco colateral ou transversal até o quarto grau constante 

do artigo 1.592 do Código Civil, no qual há laços de sangue, mas, não direto, 

porque as pessoas nestes casos, não descendem umas das outras, mas possuem 

um antepassado comum (considerada “mesmo tronco genealógico”), como é o 

caso de irmãos, tios e primos.

Já o parentesco por af inidade é aquele existente entre um cônjuge ou 

companheiro e os parentes do outro cônjuge ou companheiro, valendo lembrar 

que marido e mulher e companheiros não são parentes entre si, havendo 

vínculo de outra natureza, decorrente da conjugalidade ou convivência. Nessa 

modalidade, o parentesco por afi nidade limita-se aos ascendentes (pais, avós, 

bisavós etc), aos descendentes (fi lhos, netos, bisnetos etc) e aos irmãos do 

cônjuge ou companheiro, consoante expresso pela legislação civil (art. 1.595).

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo 

vínculo da afi nidade.

§ 1º O parentesco por afi nidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e 

aos irmãos do cônjuge ou companheiro.

Por fi m, o parentesco civil é aquele decorrente de outra origem, que não 

seja a consanguinidade ou a afi nidade, como é exemplo a adoção.

Os ensinamentos e as normas oriundas do direito civilista afiguram-

se imprescindíveis para a correta interpretação do Estatuto da Criança e 

Adolescente e, por conseguinte, para o deslinde do caso concreto.

Isso porque o legislador ordinário, ao estabelecer no artigo 50, § 13, inciso 

II, do ECA que podem adotar os parentes que possuem afi nidade/afetividade 

para com a criança, não promoveu qualquer limitação (se aos consanguíneos 

em linha reta, aos consanguíneos colaterais ou aos parentes por afi nidade), a 

denotar, por esse aspecto, que a adoção por parente (consanguíneo, colateral ou 

por afi nidade) é amplamente admitida quando demonstrado o laço afetivo entre a 

criança e o pretendente à adoção, bem como quando atendidos os demais requisitos 

autorizadores para tanto.

A adoção como já anteriormente mencionado, é apenas um instituto que 

por fi cção jurídica estabelece parentesco civil, a fi m de transmudar o poder 

familiar antes exercido por aquele que foi dele destituído, morreu ou concordou 
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com a adoção por não mais pretender exercer a autoridade sobre a criança ou 

adolescente.

Embora o legislador estabeleça que a adoção desliga o vínculo com os 

pais ou parentes, tal observação também, é fi ctícia, pois além de mantidos os 

impedimentos matrimoniais, o reconhecimento do estado de fi liação jamais 

se perde, visto ser um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, 

podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 

consoante prevê o artigo 27 do ECA.

Se o legislador admitiu textualmente a adoção por parentes, é certo que 

nessa hipótese também não haverá o rompimento dos vínculos de parentalidade 

ou da compreensão de família, haja vista não ter sido impositivo que o adotante 

também se desligasse dos seus parentes ou familiares, o que seria absolutamente 

contrário à lógica e ao propósito principal de convivência familiar.

A discussão, no entanto, no caso concreto, fi cou limitada à interpretação 

literal do artigo 42, § 1º do ECA no qual previsto que não podem adotar 

os ascendentes e os irmãos do adotando. Certamente, essa limitação é de 

ser aplicada quando não houver vínculo já consolidado de afetividade por 

parte desses parentes, porquanto, nessa hipótese, além de ensejar eventual 

distorção sucessória, embaraços familiares e supostas fraudes em relação a 

direito previdenciários e assistenciais, impede ou difi culta o estabelecimento 

dos vínculos afetivos próprios da adoção. Essas questões afetas às distorções 

do instituto da adoção, inclusive, já foram sopesadas por esta Corte Superior 

quando do julgamento do REsp n. 1.448.969/SC, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, oportunidade na qual prevaleceu a fi liação socio-afetiva, tal como 

ocorre no caso ora em julgamento.

Confi ra-se, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do mencionado 

jugado:

Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso especial. Ação de adoção 

c/c destituição do poder familiar movida pelos ascendentes que já exerciam 

a paternidade socioafetiva. Sentença e acórdão estadual pela procedência do 

pedido.

(...)

4. A vedação da adoção de descendente por ascendente, prevista no art. 42, 

§ 1º, do ECA, visou evitar que o instituto fosse indevidamente utilizado com 

intuitos meramente patrimoniais ou assistenciais, bem como buscou proteger o 

adotando em relação a eventual “confusão mental e patrimonial” decorrente da 

“transformação” dos avós em pais.
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5. Realidade diversa do quadro dos autos, porque os avós sempre exerceram 

e ainda exercem a função de pais do menor, caracterizando típica filiação 

socioafetiva.

6. Observância do art. 6º do ECA: na interpretação desta Lei levar-se-ão em 

conta os fi ns sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.448.969/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

21/10/2014, DJe 03/11/2014)

Assim, quando amplamente demonstrada a afetividade e afi nidade de tais 

parentes, o que por óbvio inclui os ascendentes (consanguíneos ou por afi nidade), desde 

que preenchidos os demais requisitos legais tais como a diferença mínima de idade, 

o rompimento dos vínculos sócio-afetivos para com os genitores, e o estabelecimento 

de novos liames fáticos sócio-afetivos e de parentalidade em graus diversos daqueles 

constantes na lei, a adoção é plenamente admitida, já que a própria lei, nos termos 

do artigo 19 do ECA já referido, assegura à criança e adolescente o direito de ser 

criado e educado no seio de sua família.

O conceito de “família” é amplo, podendo ser defi nido diferentemente a 

depender da perspectiva abordada, do viés sociológico, dos costumes e tradições, 

assim como da cultura e o local em que o estudo do caso ocorre. No âmbito 

jurídico, o tema possui uma defi nição mais restrita. Como regra geral, o direito 

civil considera membros da família apenas as pessoas unidas por relação conjugal 

ou de parentesco.

Já no âmbito do ECA, a família pode ser natural (comunidade formada 

pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes) ou extensa/ampliada (aquela 

formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afi nidade e afetividade).

Confi ra-se, por oportuno, o disposto no artigo 25 do referido normativo:

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes.

Parágrafo único. Entende-se  por família extensa ou ampliada aquela que se 

estende para além da unidade pais e fi lhos ou da unidade do casal, formada por 

parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém 

vínculos de afi nidade e afetividade.

Mais uma vez a imprecisão acerca do que sejam os “parentes próximos” 

reclama a utilização da legislação civil, a fi m de considerar esses os parentes em 
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linha reta ou colateral até o quarto grau, e os parentes por afi nidade até o segundo 

grau (ascendentes, descendentes ou irmãos do cônjuge ou companheiro).

Na hipótese ora em foco, a avó paterna (consanguínea) e o seu companheiro 

pretendem a adoção do menor, que possui descendência em linha reta para com 

a primeira (avó paterna x neto) e vínculo de parentesco por afi nidade para com 

o parceiro da avó.

É importante frisar que o vínculo afetivo e de afinidade restou 

incontroversamente demonstrado nos presentes autos e perduram desde os 10 

(dez) dias de vida do menor até então.

Relativamente ao avô por afi nidade (parente próximo), não fosse o liame 

de convivência estabelecido com a avó paterna, seria considerado um terceiro 

absolutamente estranho à relação de parentalidade, o que, nos termos da 

legislação, autorizaria a adoção unilateral estabelecida no art. 50, § 13, inciso I 

do ECA, bem ainda aquela exercida por quem detém a tutela ou guarda legal de 

criança maior de 3 anos ou adolescente, haja vista que no caso, a guarda legal foi 

deferida aos requerentes desde 19/07/2012.

De sua vez, no tocante à avó paterna, essa é parente próxima consanguínea 

em linha reta, que detém a guarda fática do menor desde que esse tinha 10 

(dez) dias de vida e a guarda legal, devidamente deferida por autoridade judicial, 

desde os quatro meses de vida. É inegavelmente família extensa ou ampliada da 

criança (parente) com incontroversa afetividade e afi nidade para com o infante 

e vice-versa. O menor a reconhece não como avó mas como mãe e não tem 

vínculo afetivo para com os genitores, tanto que os reconhece como se irmãos 

distantes fossem.

A situação de fato já está - há muito - estabelecida, pois os requerentes 

exercem de fato, a função de pais desde o início, pelo que o vínculo de afi nidade 

guarda essa característica muito embora sejam “avós”. Tal como referido pelo 

Tribunal a quo, “a condição retratada nos autos deixa transparecer a perfeita 

adaptação do menor à relação de fi liação de fato com seus avós. Inserido em 

família que lhe proporciona condições afetivas, morais e materiais para pleno 

desenvolvimento e não contando com qualquer amparo de seus pais biológicos, 

tudo recomenda a legalização”.

A interpretação da legislação de regência não é de ser realizada apenas 

de maneira literal (gramatical). Os métodos lógico e sistemáticos devem ser 

utilizados para coordenar a interpretação da lei com todo o ordenamento 

jurídico, ou seja, a interpretação do texto legal deve ser condicionada pela sua 
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aplicação razoável, de maneira a que ocorra uma superação da vontade do 

legislador por aquela que se poderia denominar pretensão axiológica do sistema, 

o que somente se reconhece após a interação dialética entre o ordenamento e o 

intérprete na análise concreta da aplicação normativa.

A inauguração desse novo posicionamento que afasta o confl ito aparente 

de normas realizado mediante uma análise gramatical, lógica, sistemática e 

axiológica do quanto estabelecido na norma não constitui ativismo judicial, mas 

um dever imposto ao julgador intérprete de salvaguardar o melhor interesse da 

criança e conferir uma ponderação equilibrada e concatenada da vontade social 

exercida pela atuação do legislador.

Assim, na hipótese ora em foco, é de ser negado provimento ao recurso 

especial, notadamente quando incontroverso dos autos que: a) a criança conta 

atualmente com aproximadamente 8 (oito) anos de idade; b) a pretensão é 

deduzida por sua avó paterna e seu avô por afi nidade (parentes próximos) 

nos termos da lei que tem a guarda fática e legal do menor desde sua tenra 

idade; c) os genitores não possuem qualquer vínculo sócio-afetivo para com o 

menor, tendo, inclusive, expressamente concordado com a adoção; d) o infante 

reconhece os autores como seus genitores e seu pai (fi lho da avó adotante) como 

irmão, estando perfeitamente adaptado à relação de fi liação de fato com seus 

avós; e) inexiste confl ito familiar a respeito da adoção; f ) a legislação admite a 

adoção por parentes, sem fazer qualquer limitação acerca da consanguinidade 

ou afi nidade e não determina o rompimento dos vínculos do adotante (parente) 

para com sua família dado o contrassenso da proposição; e, g) a legislação 

especial do ECA determina a interpretação da lei no melhor interesse da 

criança e salvaguarda a que esta permaneça e se desenvolva no seio familiar que 

abrange a família ampliada/extensa.

4. Do exposto, com acréscimo de fundamentação, acompanho o e. relator 

para negar provimento ao recurso especial.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.717.167-DF (2017/0274343-9)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: A P A
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Recorrente: T F R

Advogados: Clarissa Fernanda de Souza Rodrigues e outro(s) - DF051657

Camila Lima Xavier - DF052772

Grazyelle Pinheiro Oliveira - DF054864

Recorrido: Não Consta

EMENTA

Recurso especial. Ação de adoção unilateral de maior ajuizada 

pelo companheiro da genitora. Diferença mínima de idade entre 

adotante e adotando. Mitigação. Possibilidade.

1. Nos termos do § 1º do artigo 41 do ECA, o padrasto (ou a 

madrasta) pode adotar o enteado durante a constância do casamento 

ou da união estável (ou até mesmo após), uma vez demonstrada a 

existência de liame socioafetivo consubstanciador de relação parental 

concretamente vivenciada pelas partes envolvidas, de forma pública, 

contínua, estável e duradoura.

2. Hipótese em que o padrasto (nascido em 20.3.1980) requer a 

adoção de sua enteada (nascida em 3.9.1992, contando, atualmente, 

com vinte e sete anos de idade), alegando exercer a paternidade afetiva 

desde os treze anos da adotanda, momento em que iniciada a união 

estável com sua mãe biológica (2.9.2006), pleito que se enquadra, 

portanto, na norma especial supracitada.

3. Nada obstante, é certo que o deferimento da adoção reclama o 

atendimento a requisitos pessoais – relativos ao adotante e ao adotando 

– e formais. Entre os requisitos pessoais, insere-se a exigência de o 

adotante ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho que o adotando (§ 

3º do artigo 42 do ECA).

4. A ratio essendi da referida imposição legal tem por base o 

princípio de que a adoção deve imitar a natureza (adoptio natura 

imitatur). Ou seja: a diferença de idade na adoção tem por escopo, 

principalmente, assegurar a semelhança com a fi liação biológica, 

viabilizando o pleno desenvolvimento do afeto estritamente maternal 

ou paternal e, de outro lado, difi cultando a utilização do instituto para 

motivos escusos, a exemplo da dissimulação de interesse sexual por 

menor de idade.
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5. Extraindo-se o citado conteúdo social da norma e tendo em 

vista as peculiaridades do caso concreto, revela-se possível mitigar o 

requisito de diferença etária entre adotante e adotanda maior de idade, 

que defendem a existência de vínculo de paternidade socioafetiva 

consolidado há anos entre ambos, em decorrência de união estável 

estabelecida entre o autor e a mãe biológica, que inclusive concorda 

com a adoção unilateral.

6. Apesar de o adotante ser apenas doze anos mais velho que 

a adotanda, verifi ca-se que a hipótese não corresponde a pedido de 

adoção anterior à consolidação de uma relação paterno-fi lial, o que, 

em linha de princípio, justifi caria a observância rigorosa do requisito 

legal.

7. À luz da causa de pedir deduzida na inicial de adoção, não se 

constata o objetivo de se instituir uma família artifi cial – mediante o 

desvirtuamento da ordem natural das coisas –, tampouco de se criar 

situação jurídica capaz de causar prejuízo psicológico à adotanda, mas 

sim o intuito de tornar ofi cial a fi liação baseada no afeto emanado da 

convivência familiar estável e qualifi cada.

8. Nesse quadro, uma vez concebido o afeto como o elemento 

relevante para o estabelecimento da parentalidade e à luz das 

especifi cidades narradas na exordial, o pedido de adoção deduzido pelo 

padrasto – com o consentimento da adotanda e de sua mãe biológica 

(atualmente, esposa do autor) – não poderia ter sido indeferido sem 

a devida instrução probatória (voltada à demonstração da existência 

ou não de relação paterno-fi lial socioafetiva no caso), revelando-se 

cabível, portanto, a mitigação do requisito de diferença mínima de 

idade previsto no § 3º do artigo 42 do ECA.

9. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, dar provimento ao 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Sustentou oralmente a Dra. Grazyelle Pinheiro Oliveira, pelas partes 

recorrentes A P A e T F R.

Brasília (DF), 11 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 10.9.2020

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. A. P. A. ajuizou ação, em 7.2.2017, 

objetivando a adoção unilateral de T. F. R. (nascida em 3.9.1992), fi lha maior de 

sua companheira J. F. de F..

Na inicial, o autor narrou conviver em união estável com J. F. de F. desde 

2.9.2006, tendo ofi cializado a relação conjugal em 18.7.2015. Afi rmou que, 

desde o início da convivência familiar (quando a adotanda contava com apenas 

treze anos de idade), o adotante a tem em sua companhia e sob os seus cuidados, 

tendo sido criada como se sua fi lha fosse. Alegou que a adotanda não possui 

nenhum vínculo de afetividade com o genitor, tendo-o visto pouquíssimas vezes.

Anexou os consentimentos da adotanda e de sua genitora em relação ao 

seu pedido de adoção.

Pleiteou a mitigação do requisito legal de diferença mínima de idade entre 

adotante e adotanda (dezesseis anos), pois ambos convivem como pai e fi lha há 

mais de uma década.

Afi rmou que o pedido de adoção apresenta reais vantagens à adotanda, 

fundando-se em motivos legítimos.

O magistrado de piso julgou improcedente a pretensão de adoção 

unilateral, ante a inobservância do requisito de diferença mínima de idade entre 

adotante e adotanda.

Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios negou provimento ao reclamo, nos termos da seguinte ementa:

Direito Civil e Processual. Preliminar de nulidade de sentença. Rejeição. Adoção 

de maior. Diferença de idade mínima entre adotante e adotando. Requisito 

objetivo. Artigo 42, § 3º, do ECA. Sentença mantida.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente 

o pedido de adoção, com fulcro no artigo 42, § 3º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em razão da ausência de requisito temporal objetivo.
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2. Se as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas 

pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta, não há se falar em nulidade 

de sentença por falta de fundamentação ou por não ter rebatido os argumentos 

trazidos pelo autor.

3. O instituto jurídico da adoção busca reproduzir a filiação natural, 

encontrando sua base no vínculo afetivo entre o adotante e o adotando e na 

convivência de ambos.

4. Nos termos do artigo 42, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “o 

adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.”

5. Não há se falar em relativização da idade mínima entre adotante e adotanda, 

uma vez que as regras para adoção devem obedecer às disposições legais 

estabelecidas nos artigos 1.618 a 1.629 do Código Civil e nos artigos 39 a 52 do 

ECA.

6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Nas razões do especial, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional, os recorrentes (adotante e adotanda) apontam, além de 

divergência jurisprudencial, violação do artigo 43 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Sustentam, em síntese, que os requisitos legais para a adoção da fi lha maior 

da companheira (atualmente, esposa) estão plenamente satisfeitos, com exceção 

apenas da diferença mínima de idade entre adotante e adotanda (dezesseis 

anos).

Aduzem que tal requisito deve ser relativizado, pois a adoção apresenta 

reais vantagens à adotanda, fundando-se em motivos legítimos.

Salientam que convivem em perfeita harmonia como se pai e fi lha fossem, 

há mais de uma década. Acrescentam, ainda, que a adotanda não tem vínculo 

afetivo com o seu genitor.

O apelo extremo recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, 

mas, por força do provimento do AREsp 1.192.527/DF, determinou-se a 

conversão dos autos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. A controvérsia dos 

autos reside em defi nir se é possível a adoção de enteada (maior de idade), 
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fl exibilizando o requisito de diferença mínima de dezesseis anos entre adotante 

e adotando, previsto no § 3º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

O magistrado de piso julgou improcedente a pretensão de adoção unilateral, 

por considerar que tal requisito temporal não pode ser mitigado, entendimento 

que foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 

pelos seguintes fundamentos:

Cinge-se a questão em analisar se o requisito atinente à idade mínima entre 

adotante e adotanda, previsto no artigo 42, § 3º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, pode ser relativizado no caso em concreto.

Com efeito, nos termos do artigo 42, § 3º, do ECA, “o adotante há de ser, pelo 

menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.”

Ressalte-se que tal norma se aplica por determinação estipulada no artigo 

1.619 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.619. A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da 

assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-

se, no que couber, as regras gerais da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 

- Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na hipótese em testilha, o apelante, em 07/02/2017, ajuizou pedido de adoção 

de T.F.R., brasileira, solteira, estudante, nascida em 03/09/1992, portanto, maior 

de idade, aduzindo que convive em união estável com a genitora da adotanda 

há mais de dez anos e que desde o início da convivência familiar, o autor tem a 

adotanda em sua companhia e sob os seus cuidados, sendo criada como se sua 

fi lha fosse.

Alega que, embora não satisfeito o requisito mínimo de idade entre adotante 

e adotanda, deve-se levar em consideração que as partes convivem em perfeita 

harmonia como se fossem pai e fi lha, há mais de dez anos, não possuindo a 

adotanda qualquer vínculo de afetividade com seu genitor biológico. Afi rma que 

a adoção confi gura medida de direito nos limites elencados no artigo 43 do ECA 

- “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e 

fundar-se em motivos legítimos” - constituindo efetivo benefício para a adotanda.

Não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que o instituto jurídico da adoção busca reproduzir a fi liação natural, 

encontrando sua base no vínculo afetivo entre o adotante e o adotando e na 

convivência de ambos.

Sobre a adoção, Silvio de Salvo Venosa define que “é uma filiação 

exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre a pressuposição de uma relação 
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não biológica, mas afetiva. A adoção contemporânea é, portanto, um ato ou 

negócio jurídico que cria relações de paternidade e fi liação entre duas pessoas. O 

ato da adoção faz com que uma pessoa passe a gozar do estado de fi lho de outra 

pessoa, independentemente do vínculo biológico.”

No caso em apreço, o autor colacionou documentos para comprovar 

a convivência familiar com a adotanda. Consta cópia da escritura pública de 

declaração de convivência entre o requerente e a mãe biológica da adotanda, 

como se casados fossem, desde setembro de 2006 (fl . 12), ou seja, desde quando 

a adotanda tinha quatorze anos de idade.

Além disso, o apelante juntou fotos com imagens da família, bem como 

declaração da adotanda e de sua genitora de que consentem na adoção pleiteada 

(fl . 13 e fl . 14).

No entanto, o autor, repita-se, nascido em 20/03/1980 (fl . 17) é mais idoso que 

a adotanda, nascida em 09/09/1992 (fl . 18), em apenas doze anos, o que implica 

ausência de requisito temporal objetivo para a adoção pretendida, tendo em vista 

o disposto no artigo 42, § 3º, do ECA.

E não há se falar em relativização da idade mínima entre adotante e adotanda, 

uma vez que as regras para adoção devem obedecer às disposições legais 

estabelecidas nos artigos 1.618 a 1.629 do Código Civil e nos artigos 39 a 52 do 

ECA.

Impende registrar que as normas constantes daqueles dispositivos visam à 

proteção do instituto jurídico da adoção e até mesmo das partes que a pleiteiam.

Permitir a relativização da idade mínima entre adotantes e adotandos implica 

abrir um novo critério, em ofensa direta à lei, de adoção entre pessoas com idades 

não muito distanciadas, o que poderia ocasionar despreparo para criação e 

educação do adotando.

(...)

Embora esta Casa, em processo julgado na data de 21/10/2002, tenha decidido 

pela relativização do requisito de idade mínima para adoção, na ocasião, a idade 

do adotante quase atingiu a idade mínima, não sendo o caso dos autos. (...)

(...)

E, ainda, os julgados colacionados pelo apelante não têm o condão de 

corroborar a sua tese, uma vez que todos os acórdãos mencionados na peça 

recursal não se referem à relativização da idade mínima entre adotante e 

adotando, aludindo apenas acerca do instituto da adoção em si, da competência 

para julgamento e da desnecessidade de oitiva do genitor para deferimento do 

pedido em caso de ser o adotando maior de idade.

Por outro lado, esta Corte já decidiu, ainda sob a égide do revogado CPC, pela 

impossibilidade de se atender o pedido de adoção quando a diferença de idade 

entre adotante e adotando for inferior a dezesseis anos (...). (fl s. 85/89)
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3. Nos termos do artigo 1.619 do Código Civil (com a redação dada pela 

Lei 12.010/2009), a adoção de maiores de dezoito anos depende da assistência 

efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, 

as regras gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Como de sabença, o Código Civil de 2002 modifi cou sensivelmente o 

regime de adoção para os maiores de dezoito anos, a qual, de acordo com a 

norma anterior, poderia ser realizada conforme a vontade das partes, por meio 

de escritura pública.

Hoje, contudo, dada a importância da matéria e as consequências 

decorrentes da adoção, não apenas para o adotante e o adotando, mas também 

para terceiros, faz-se necessário o controle jurisdicional que ocorre por meio do 

preenchimento de diversos requisitos a serem verifi cados em processo judicial 

próprio.

Importante, outrossim, assinalar que o presente caso refere-se à adoção 

unilateral (ou adoção por cônjuge/companheiro), prevista no § 1º do artigo 41 

do ECA, verbis:

Art. 41. A adoção atribui a condição de fi lho ao adotado, com os mesmos 

direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com 

pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

§ 1º Se um dos cônjuges ou concubinos adota o fi lho do outro, mantêm-se os 

vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os 

respectivos parentes.

(...) (grifei)

Nessa perspectiva, o padrasto (ou a madrasta) pode adotar o enteado 

durante a constância do casamento ou da união estável (ou até mesmo após), 

uma vez demonstrada a existência de liame socioafetivo consubstanciador de 

relação parental concretamente vivenciada pelas partes envolvidas, de forma pública, 

contínua, estável e duradoura.

Sobre tal modalidade de adoção, Maria Berenice Dias leciona:

Solvidos os vínculos afetivos, a tendência de todos é buscar novos amores. 

Quando um ou ambos possuem fi lhos de uniões anteriores, há a possibilidade 

de o novo parceiro adotá-los. Forma-se um novo núcleo familiar – as chamadas 

famílias mosaico – e é natural o desejo de consolidar os laços familiares não só 

do par, mas também com relação aos respectivos fi lhos. Por isso, admite a lei que 

o cônjuge ou companheiro adote a prole do outro. Ocorre a exclusão do genitor 
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biológico, que é substituído pelo adotante, permanecendo o vínculo de fi liação 

com relação ao outro genitor (ECA 41 § 1º). Em outras palavras, se uma mulher 

tem um fi lho, seu cônjuge ou companheiro pode adotá-lo. A criança permanece 

registrada em nome da mãe biológica e o adotante é registrado como pai. O fi lho 

mantém os laços de consanguinidade com a mãe e o vínculo paterno é com o 

adotante. O poder familiar é exercido por ambos, e o parentesco se estabelece 

com os parentes de cada um dos genitores.

É o que se chama de adoção unilateral. Estabelece-se uma biparentalidade 

fática do fi lho com o parceiro do genitor biológico. Trata-se de forma especial de 

adoção, que tem caráter híbrido, pois permite a substituição de somente um dos 

genitores e respectiva ascendência. Daí também se chamar adoção semiplena. 

Subsistem impedimentos matrimoniais de duas ordens, tanto com relação à 

família de sangue (CC 1.521 I, II e IV), como com relação à adotiva (CC 1.521 III e V).

Nada justifi ca condicionar a adoção ao consentimento expresso do genitor. 

A necessidade da concordância é de todo descabida. Muitas vezes abandonado 

pelo pai, o fi lho passa a ter estreita vinculação com o companheiro ou marido da 

mãe. Como o abandono serve de causa para a perda do poder familiar (CC 1.638 

II), essa é a única solução quando injustamente o pai se insurge contra a adoção. 

Resistir a essa possibilidade revela sacralização do vínculo familiar originário, 

ainda que desfeito, em detrimento do elo de afetividade que se estabeleceu com 

quem assumiu os deveres parentais. O pai somente precisa ser citado para se 

sujeitar aos efeitos da sentença, pois perderá o vínculo jurídico com o fi lho.

O novo cônjuge ou companheiro dispõe de legitimidade ativa para a ação de 

destituição do poder familiar do genitor cumulada com a ação de adoção. Ainda 

que não requerida a destituição do poder familiar, esse é um efeito anexo da 

sentença. (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 12. ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 517-518)

No caso concreto, o padrasto (nascido em 20.3.1980) requer a adoção de sua 

enteada (nascida em 3.9.1992, contando, atualmente, com vinte e sete anos de idade), 

alegando exercer a paternidade afetiva desde os treze anos da adotanda, momento em 

que iniciada a união estável com sua mãe biológica (2.9.2006), pleito que se enquadra, 

portanto, na norma especial do § 1º do artigo 41 do ECA.

4. Nada obstante, é certo que o deferimento da adoção reclama o 

atendimento a requisitos pessoais – relativos ao adotante e ao adotando – e 

formais.

Entre os requisitos pessoais, inserem-se: a idade mínima que deve ter o 

adotante (dezoito anos); a constatação da estabilidade da unidade familiar em 

caso de adoção conjunta; a existência de diferença de dezesseis anos entre adotante 

e adotando; o consentimento dos pais biológicos; a concordância do adotando; e 
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a verifi cação de reais vantagens para aquele que será perfi lhado (artigos 42, 43 e 

45 do ECA).

Na hipótese, verifi ca-se que as instâncias ordinárias indeferiram, de plano, 

o pedido de adoção, sob o fundamento de não ter sido atendido o requisito 

pessoal inserto no § 3º do artigo 42 do ECA, que assim dispõe:

Art. 42 (...)

(...)

§ 3º O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o 

adotando.

(...)

A ratio essendi da exigência legal é assim esquadrinhada pela doutrina:

Tal regra, constante do art. 42, § 3º, do ECA, impõe diferença de idade que tem o 

escopo de conferir cunho biológico à família civil que está sendo constituída, já que a 

substituta há que ser semelhante e mesmo idêntica à família biológica. (...).

Este comando já constava do corpo do Código Civil de 1916. Carvalho Santos, 

ao comentar o texto original do art. 369 do Código Civil de 1916, afi rma que “a 

diferença é essencial para a ilusão da paternidade ou maternidade”.

A diferença de 16 anos entre adotante e adotado evitará que se confundam 

os limites que há entre o amor essencialmente fi lial e paterno em relação àquele, 

entre homem e mulher, em que a atração física pode ser preponderante, fator que 

induvidosamente poderá produzir refl exos prejudiciais à nova família que está se 

formando.

Com esta diferença mínima evita-se, por exemplo, que uma pessoa de 25 anos de 

idade queira adotar outra com 17 anos; com esta idade pode-se adotar uma pessoa 

com, no máximo 9 anos de idade. O adotante que tiver 18 anos de idade poderá 

adotar uma criança com, no máximo, 2 anos de idade.

Evita-se, com tal exigência, a realização de adoção com motivo escuso, confi gurado 

este por meio de falsa demonstração de amor paternal pelo adotante para com o 

adotado, a fi m de mascarar interesse sexual por aquela pessoa, encobrindo intenção 

inconfessável. (BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Curso de direito da criança e 

do adolescente: aspectos teóricos e práticos / Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade 

Maciel (coordenação) – 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 297)

O doutrinador Artur Marques da Silva Filho, após destacar o princípio 

de que a adoção deve imitar a natureza (adoptio natura imitatur), enumerou as 

diferenças etárias mínimas estabelecidas no ordenamento jurídico de outros 

países:
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A Convenção Europeia, em matéria de adoção, se absteve de estabelecer diferença 

de idade. Mas, no art. 8º, assinalou que não se considerarão cumpridos os requisitos 

da adoção se a diferença de idade entre o adotante e o adotando for inferior à que 

separa ordinariamente os pais de seus fi lhos, alinhando-se ao princípio de que a 

adoção imita a natureza.

(...)

Na Itália, por exemplo, limita-se em 45 anos essa diferença (art. 6.3 da Lei 184, 

de 04.05.1983). Na Espanha exige-se que o adotante tenha ao menos 25 anos. 

Na adoção por ambos os cônjuges, basta que um deles tenha referida idade, mas 

o adotante deverá ter, pelo menos, 16 anos a mais que o adotado (art. 175 da Lei 

21/87). No direito argentino, o adotante deve ter mais de 16 anos que o adotado, 

salvo quando o cônjuge supérstite adota o fi lho adotado do pré-morto (art. 599 

do atual Código Civil). No direito chileno, o adotante deve ser maior de 25 anos e 

menor de 60, além de pelo menos 20 anos mais velho que o adotado (art. 20 da Lei 

19.620/1999). Pelo Código Civil português, na adoção plena conjunta, exige-se que 

as duas pessoas sejam casadas há mais de quatro anos, se ambas tiverem mais de 

25 anos. Na adoção singular, quem tiver mais de 30 anos, ou, se o adotado for fi lho 

do cônjuge do adotante, mais de 25 anos (art. 1.979). Na França só podem adotar 

pessoas maiores de 30 anos e com a diferença de 15 anos do adotado (arts. 343 e 

344, CC). (SILVA FILHO, Artur Marques da. Adoção: regime jurídico, requisitos, 

efeitos, inexistência, anulação. [livro eletrônico] 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2019, Item 2.2.3)

No Brasil, a exigência de que o adotante seja dezesseis anos mais velho que 

o adotando (§ 3º do artigo 42 do ECA) encontra amparo na idade núbil (idade 

mínima para casar), estabelecida no artigo 1.517 do Código Civil, segundo o 

qual:

Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se 

autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não 

atingida a maioridade civil.

Parágrafo único. Se houver divergência  entre os pais, aplica-se o disposto no 

parágrafo único do art. 1.631.

De qualquer sorte, como antes assinalado, a diferença de idade na adoção 

tem por escopo, principalmente, assegurar a semelhança com a fi liação biológica, 

viabilizando o pleno desenvolvimento do afeto estritamente maternal ou paternal e, 

de outro lado, difi cultando a utilização do instituto para motivos escusos, a exemplo da 

dissimulação de interesse sexual por menor de idade.

Extraindo-se, destarte, o conteúdo social da norma e tendo em vista as 

peculiaridades do caso concreto, penso ser possível mitigar o requisito de diferença 
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etária entre adotante e adotanda maior de idade, que defendem a existência de vínculo 

de paternidade socioafetiva consolidado há anos entre ambos, em decorrência de união 

estável estabelecida entre o autor e a mãe biológica, que inclusive concorda com a 

adoção unilateral.

Apesar de o adotante ser apenas doze anos mais velho que a adotanda, 

verifi ca-se que a hipótese não corresponde a pedido de adoção anterior à consolidação 

de uma relação paterno-f ilial, o que, em linha de princípio, justificaria a 

observância rigorosa do requisito legal.

À luz da causa de pedir deduzida na inicial de adoção, não se constata o 

objetivo de se instituir uma família artifi cial – mediante o desvirtuamento da 

ordem natural das coisas –, tampouco de se criar situação jurídica capaz de 

causar prejuízo psicológico à adotanda, mas sim o intuito de tornar ofi cial a 

fi liação baseada no afeto emanado da convivência familiar estável e qualifi cada.

Nesse quadro, uma vez concebido o afeto como o elemento relevante para 

o estabelecimento da parentalidade e dadas as peculiaridades do caso concreto, 

creio que o pedido de adoção deduzido pelo padrasto – com o consentimento 

da adotanda e de sua mãe biológica (atualmente, esposa do autor) – não poderia 

ter sido indeferido sem a devida instrução probatória (voltada à demonstração 

da existência ou não de relação paterno-fi lial socioafetiva no caso), revelando-

se cabível, na hipótese, a mitigação do requisito de diferença mínima de idade 

previsto no § 3º do artigo 42 do ECA.

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte excerto doutrinário que também 

defende a possibilidade de fl exibilização:

O cuidado apresentado pelo legislador é o norte que o aplicador da lei deve 

ter. Porém, há que ser ressaltado que esta diferença de 16 anos entre adotante e 

adotando não deve ser aplicada de forma rígida, de modo a prejudicar a formação 

da família socioafetiva, que é o ponto nodal da adoção.

Há que se buscar o sentimento na formação da família socioafetiva, sendo certo 

que o sentimento não se encontra vinculado à idade. O sentimento paterno-fi lial 

pode existir entre pessoas com diferença etária inferior aos 16 anos exigidos pelo 

legislador. Não há nenhum empecilho que, em face do caso concreto, conceda-se 

a adoção em que a diferença de idade entre o adotante e adotando seja inferior 

aos 16 anos estipulado na legislação, desde que fique apontado, pelo estudo de 

caso apresentado pela equipe interprofi ssional do Juízo, que a relação afetiva entre 

adotante e adotando é a paterno-fi lial.

O cuidado que devemos ter para com a formação da família adotiva dá-se em 

verificar se o sentimento existente entre as pessoas envolvidas é o de pai e filho. 
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Assim, pode-se conceder a adoção para pessoas cuja diferença de idade seja inferior 

ao exigido pela lei, desde que essa diferença ainda mantenha a aparência de uma 

fi liação biológica e esteja comprovada a existência de vínculo fático de fi liação.

(...)

Da mesma forma, não se deve conceder a adoção para as pessoas que não 

consigam demonstrar a existência do mencionado vínculo, mesmo que a diferença 

de idade seja superior ao mínimo legal. (BORDALLO, Galdino Augusto Coelho. Curso 

de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos / Kátia Regina 

Ferreira Lobo Andrade Maciel (coordenação) – 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

297/298)

5. Por fim, impende trazer à colação precedente recente da Terceira 

Turma, que, à unanimidade, considerou incumbir ao magistrado “estudar as 

particularidades de cada caso concreto a fi m de apreciar se a idade entre as partes 

realiza a proteção do adotando, sendo o limite mínimo legal um norte a ser 

seguido, mas que permite interpretações à luz do princípio da socioafetividade, 

nem sempre atrelado às diferenças de idade entre os interessados no processo de 

adoção” (REsp 1.785.754/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 08.10.2019, DJe 11.10.2019).

O referido julgado recebeu a seguinte ementa:

Recurso especial. Direito de Família. Processual Civil e Civil. Adoção. Maior. 

Art. 42, § 3º, do ECA (Lei n. 8.069/1990). Idade. Diferença mínima. Flexibilização. 

Possibilidade. Socioafetividade. Instrução probatória. Imprescindibilidade.

(...)

2. A diferença etária mínima de 16 (dezesseis) anos entre adotante e adotado é 

requisito legal para a adoção (art. 42, § 3º, do ECA), parâmetro legal que pode ser 

fl exibilizado à luz do princípio da socioafetividade.

3. O reconhecimento de relação fi lial por meio da adoção pressupõe a maturidade 

emocional para a assunção do poder familiar, a ser avaliada no caso concreto.

4. Recurso especial provido. (REsp 1.785.754/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, julgado em 08.10.2019, DJe 11.10.2019)

Desse modo, afi gura-se impositiva, a meu ver, a reforma da sentença e do 

acórdão estadual que, de plano, indeferiram o pedido de adoção no caso em 

apreço.

6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fi m de determinar 

o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que, após a citação do pai 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

604

biológico, proceda à devida instrução probatória da ação de adoção, julgando-a 

como entender de direito, superada a questão relacionada à diferença de idade 

entre adotante e adotanda.

É como voto.




