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RECURSO ESPECIAL N° 139.178 RJ (97.0046889-5) 

RELATOR : SR. MINISTRO EDUARDO RII3EIRO 
RECORRENTES: J V ALENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

SALVIANO LOPES V ALENTE 
ARMINDO LOPES V ALENTE E OUTRO 

·RECORRIDOS 
ADVOGADOS 

: ADELINO FERREIRA DA SILV A E OUTROS 
: DRS. ALBERTO LUIZ DE ANDRADE PINTO FRENKEL E 

OUTROS 
DRS. SÉRGIO SAHIONE FADEL E OUTRO 
DRS. ALMIR DANTAS RABELLO FILHO E OUTROS 
DR. GETÚLIO JORGE BRAGA GONÇALVES 

EMENTA 

Recurso especial. 
Inviabilidade em relação ao ponto do julgado em que não 

alcançada unanimidade, ensejando apresentação de embargos 
infringentes. 

Sociedade por quotas. Responsabilidade solidária do 
sócio, em caso de ato de má-fé, com violação da lei e, por isso 
mesmo, anulado. 

Evicção. Indenização. 
O evicto há de ser indenizado amplamente, inclusive por 

construções que tenha erigido no imóvel. A expressão 
"benfeitorias", contida no artigo 1.112 do Código Civil, há de ser 
entendida como compreendendo acessões. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade. não conhecer dos recursos. 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Waldemar Zveiter, 
Menezes Direito e Nilson Naves. 

RISTJ). 
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Costa Leite (§ 2°, art. 162, 

Brasília. 1 de outubro de 1998 (data do julgamento). 

C-f;.lUf.;7 tf.1~ur 
MINISTRO CARLOS ALmERTO MENEZES DIREITO. Presidente 

MfNIt::a i~~~RDO kIBEIRO, Relator STJ 

2 9 MAR. 1999 
Data do DJ. 
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RECURSO ESPECIAL N' 139.178 RJ (97.0046889-5) 

RELATOR : SR. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO 

RECORRENTES : J V ALENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA 

SALVIANO LOPES V ALENTE E OUTROS 

RECORRIDOS : ADELINO FERREIRA DA SILV A E OUTROS 

RELATÓRIO 

o SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: - Adelino Ferreira da 

Silva e outros ajuizaram ação, pleiteando indenização por perdas e danos 

que lhes seria devida por J. Valente Empreendimentos Imobiliários Ltda e 

outros, de quem alegam ter adquirido um terreno onde construíram 

apartamentos. 

Contestaram os réus. A primeira ré alegou que os autores 

ingressaram com ação de embargos de retenção por benfeitorias em que 

figura como ré Corilar Emprendimentos Imobiliários Ltda que inicialmente 

lhe alienara o terreno. Essa ajuizara ação de anulação da venda, precedida 

de cautelar. Foi concedida liminar, sendo anulada a respectiva escritura 

pública de compra e venda, estando a decisão em fase de execução, 

inclusive com a imissão na posse já decretada e efetivada. Necessária se 

faria a denunciação da lide à primeira vendedora do terreno. 

A sentença, com base na garantia de evicção, julgou procedente, 

em parte, o pedido formulado na principal, determinando a devolução do 
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preço pago pelo terreno, a isso limitando a condenação dos réus, e 

decidindo pela improcedência da denunciação da lide e da cautelar. 

Recorreram os autores e, adesivante, os sócios da ré J. Valente 

Empreendimentos Imobiliários Ltda pediram fossem excluídos do processo. 

O acórdão, por maioria, proveu em parte a apelação dos autores, 

não provendo o adesivo. Esta a sua ementa: 

"Evicção. Perdas e danos resultantes de anulação 
de venda de imóveis. Devolução do preço, acrescido do 
valor das benfeitorias. Têm os últimos adquirentes, cuja 
escritura foi anulada em consequencia de ter sido 
invalidado o negócio anterior, direito ao ressarcimento do 
que gastaram na construção realizada na área de terra 
adquirida. Responsabilidade também pessoal dos que 
alienaram o imóvel e tiveram sua escritura de venda 
anulada acarretando a invalidade da segunda venda." 

Interpuseram os sócios recurso especial. 

Sustentaram contrariedade aos artigos lOdo Decreto nO 3.708/1 9 

e 547, 1.103 e 1112 do Código Civil. Alegaram que errado o acórdão ao 

entender que, na hipótese, existiria responsabilidade solidária, vez que se 

trata de sociedade de responsabilidade limitada, com capital integralizado, 

não podendo o sócio responder pessoalmente por atos da pessoa jurídica. 

J. Valente Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs 

embargos infringentes, não providos. Esta a ementa do acórdão: 

"EVICÇÃO. Alienação Decorrente de Ato 
Simulado. Má~fé do Alienante, Reparação Integral de 
Todos os Prejuízos Sofridos Pelo Evicto, 

A evicção é garantia legal estabelecida no interesse 
do adquirente que recai sobre o alienante 
independentemente de culpa ou má~fé deste último. O 
conhecimento pelo adquirente da causa da evicção, sem 
outro ajuste, não releva o alienante da garantia legal. 

O evicto tem direito, além da restituição integral 
das quantias que pagou, à indenização pelos prejuízos que 
diretamente resultarem da evicção, aí incluída a eventual 
diferença a maior entre o preço pago e o valor da coisa ao 
tempo da evicção, mesmo que decorrente de benfeitorias 
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que nela fez construir. Se o reivindicante, que venceu a 
ação, não indeniza as benfeitorias necessárias e úteis 
construídas na coisa pelo evicto, cabe ao alienante 
indenizá-las. Se o vendedor estava de má-fé, responde por 
todas as despesas, ainda que voluptuárias, feitas com a 
propriedade pelo comprador. 

Desprovimento do recurso." 

No especial, insiste a empresa em que vulnerados oS artigos 547 

e 1117 do Código Civil. Argumenta que os recorridos, mesmo sabendo que 

litigiosa a coisa, ainda assim construíram o prédio, assumindo o risco. 

Recursos admitidos e processados. 

É o relatório. L f-J 9--~' 
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RECURSO ESPECIAL W 139.178 RJ (97.0046889-5) 

RELATOR : SR. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO 

RECORRENTES : J V ALENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA 

RECORRIDOS 

SALVIANO LOPES V ALENTE E OUTROS 

: ADELINO FERREIRA DA SILV A E OUTROS 

EMENTA 

Recurso especial. 
Inviabilidade em relação ao ponto do julgado em 

que não alcançada unanimidade, ensejando apresentação 
de embargos infringentes. 

Sociedade por quotas. Responsabilidade solidária 
do sócio, em caso de ato de má-fé, com violação da lei e, 
por isso mesmo, anulado. 

Evicção. Indenização. 
O evicto deve ser indenizado amplamente, 

inclusive por construções que tenha erigido no imóvel. A 
expressão "benfeitorias", contida no artigo 1.112 do 
Código Civil. há de entender-se como compreendendo 
acessões. 

VOTO 

O SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: O recurso 

apresentado por Salviano Lopes Valente e outros (fi 454) refere-se ao 

acórdão relativo à apelação. Pretende-se tenha havido infração do 

disposto no artigo 10 do Decreto 3.708/19, ao se reconhecer a 

responsabilidade solidária dos sócios de sociedade por quotas. Sustenta

se, mais, que, de qualquer sorte, a indenização não poderia compreender 

as construções erigidas no imóvel, pois os autores tinham conhecimento 
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de que pendia litígio a respeito da propriedade do terreno, tendo sido 

violados os artigos 547, LI 03 e L 112 do Código CiviL 

Esse segundo tema não pode ser objeto de exame, no recurso 

que ora se aprecia. É que a seu respeito não houve unanimidade, sendo 

cabíveis embargos infringentes. A decisão, quanto ao ponto, não era 

definitiva, expondo-se a reapreciação nas instâncias ordinárias, não no 

especial. 

No que diz com a responsabilidade solidária, o dispositivo 

citado, da Lei das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, 

estabelece, é certo, que os sócios-gerentes não respondem pessoalmente 

pelas obrigações contraídas em nome da sociedade. Ressalva, entretanto, 

a responsabilidade ilimitada e solidária quando se trate de atos 

praticados com violação da lei. 

Ora, ao que se verifica dos votos proferidos no julgamento da 

apelação, isso exatamente o que ocorreu. A venda foi anulada em razão 

mesmo do procedimento censurável, quando do negócio. Vale transcrever 

o voto do relator, vencedor nessa parte: 

"No juízo da 10a Vara Cível ficou decidido que 
os réus, que eram sócios da J. Valente, e, antes, da 
Caril ar, agiram dolosamente, viciando a compra dos 
imóveis, que, por isto, foi anulada, o que repercutiu no 
subsequente negócio celebrado com os autores, também 
desconstituído. 

Tendo. portanto, 
respondem, solidariamente, 
jurídica, como, ainda mais 
decidiu a sentença." 

praticado ato ilícito, 
pelos atos da pessoa 
uma vez acertadamente, 

Não conheço desse primeiro recurso e passo ao de J. Valente 

Empreendimentos Imobiliários Ltda que se refere ao julgamento dos 

embargos infringentes, restringindo-se, pois, à indenização pertinente 

aos apartamentos construídos no terreno vendido. 

Sustenta a recorrente que violado o disposto nos artigos 547 e 

1.117 do Código Civil. Os recorridos, de má-fé, pois sabedores do litígio 

referente ao imóvel, fizeram levantar acessões. Não têm direito a 
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indenização e, caso o tivessem, responsável seria aquele a quem tornou a 

propriedade do terreno. 

Várias razões apresentou o acórdão para reconhecer o direito à 

indenização, a ser paga pela ora recorrente, negando a escusa de que 

estivessem os adquirentes de má-fé ao erigir as construções. Alinho 

apenas uma que, por se referir aos fatos, não é suscetível de revisão no 

especial. Transcrevo o trecho pertinente: 

"Os dispositivos legais até aqui invocados e os 
princípios jurídicos que deles se extraem tornam 
prejudicada a situação fática invocada pela embargante, 
ainda que se revelasse verdadeira. Ocorre, todavia, que 
nem isso a socorre, como se constata de rápida consulta 
aos autos. 

Com efeito, em petição datada de 26.02.92, 
dirigida ao juízo da 10a Vara Cível, que se vê por cópia 
às fls. 215, a própria embargante afirmou: "os prédios 
foram construídos sem que o adquirente dos terrenos 
tivesse tido ciência da lide, o que s6 veio a ocorrer 
quando do seu depoimento prestado na instrução da 
ação ordinária, ou seja, em 12.04.88, conforme se vê às 
fls. 138 destes autos, motivando então o ingresso dos 
embargos de terceiro em 17.03.89, quando os prédios já 
estavam edificados". Isto, data venia, dispensa 
comentários; por si só destroe, como um castelo de 
areia, a tese dos embargantes." 

No que diz com a circunstância de poder voltar-se o adquirente 

contra o alienante e não, necessariamente, contra aquele a quem tornou o 

bem, considero que decidiu com acerto o acórdão. Como ali se mostrou, 

a indenização há de ser ampla, e se tomará "por base o valor da coisa ao 

tempo em que se evenceu". E o artigo 1.112 é expresso em dizer que o 

alienante responderá pelas benfeitorias necessárias ou úteis, não 

abonadas ao que sofreu a evicção. 

Sustenta o recorrente que o dispositivo não se aplica à 

hipótese, que aqui não se trata de benfeítorias, mas de acessões. 

Certo que, consoante a boa técnica, construções não se 

confundem com benfeitorias. Contemplam-nas separadamente os artigos 

61, lU e 62 do Código Civil. Não se justifica, entretanto, que, para os 

fins de que se cogita, lhes seja dado tratamento diverso. A questão já se 

t-,f-V-' 
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colocou a propósito dos efeitos da posse, pois a lei civil, ao cuidar do 

direito de retenção, menciona apenas benfeitorias, havendo quem 

pretendesse que tal direito não existiria, tratando-se de construções. Não 

é esse, entretanto, o entendimento que prevaleceu. Em um e outro caso 

há de entender-se que a lei "minus dixit quam voluit", pois de todo 

injustificável tratamento distinto. 

Observe-se, ainda, que o acórdão reconheceu, enfaticamente, a 

má-fé com que se fez a alienação, como se vê do último parágrafo de fl 

438 e de fi 439. 

Em suma, a recorrente há de indenizar por completo os 

adquirentes. Se algum direito tiver. por força de enriquecimento sem 

causa, há de exercê-lo em relação a quem teve tal proveito, o evictor. 

Não conheço do recurso. 

L,~ ~---



CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

TERCEIRA TURMA 

Nro. Registro: 97/0046889-5 

Pauta: 05 1 02 1 1998 

Relator 
Exmo. Sr. Min. EDUARDO RIBEIRO 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 

Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. WASHINGTON BOLIVAR JUNIOR 

Secretãrio (a) 
LEILA MARIA PEDROSA ROGGIA 

AUTUAÇÃO 

RESP 139178/RJ 

JULGADO: 19/02/1998 

RECTE 
ADVOGADO 
RECTE 
ADVOGADO 
RECTE 
ADVOGADO 
RECDO 
ADVOGADO 

J VALENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
ALBERTO LUIZ DE ANDRADE PINTO FRENKEL E OUTROS 
SALVIANO LOPES VALENTE 
SERGIO SAHIONE FADEL E OUTRO 
ARMINDO LOPES VALENTE E OUTRO 
ALMIR DANTAS RABELLO FILHO E OUTROS 
ADELINO FERREIRA DA SILVA E OUTROS 
GETULIO JORGE BRAGA GONCALVES 

CERTIDÃO 

CerLifico que a egrégia TERCEIRA TURMA ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
de-::isão: 

"Após o voto do Sr. Ministro Relator, não conhecendo do 
recurso especial, no que foi acompanhado pelo Sr. Ministro Waldemar 
Zveiter, solicitou vista dos autos o Sr. Ministro Menezes Direito. 
Aguarda o Sr. Ministro Nilson Naves." 

Ausente, justificádamente, o Sr. Ministro Costa Leite. 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 19 de fevereiro de 1998 
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RECURSO ESPECIAL N° 139.178 - ruo DE JANEIRO 

VOTO V 1ST A 

O EXMO. SENHOR MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: 

Adelino Ferreira da Silva e outros, recorridos, ajuizaram ação de indenização contra 

os recorrentes alegando: aquisição dos réus de terrenos para os quais já havia aprovação de 

dois projetos, pelo que, também, pagaram; edificaram apartamentos sem que, ao longo da 

construção, tivessem recebidos qualquer impugnação; posteriormente, recebeu o primeiro 

autor intimação para prestar depoimento em ação ordinária movida por determinada empresa; 

na ação ordinária foi proferida sentença anulando a escritura entre a empresa ré e a outra 

empresa, com o que foi atingido o direito dos autores; foi efetivada a emissão de posse. A 

sentença julgou procedente, em parte, a ação, reconhecendo a solidariedade entre os réus, para 

que fossem os autores indenizados pelo valor pago para a aquisição dos terrenos. O Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro proveu, em parte, o recurso dos autores para condenar os réus "ao 

ressarcimento das despesas tidas com a construção do imóvef', por maioria. Nos embargos 

infringentes, o Acórdão de que foi relator o eminente Desembargador e Professor Sérgio 

Cavalieri, manteve o julgado da apelação, destacando a inexistência de cláusula expressa no 

sentido de afastar os riscos da evicção e o reconhecimento da má-fé dos embargantes, 

concluindo como se segue: 

"Ora, excluir da indenização, em caso tal, o valor das 
henfeitorias construídas pela embargada, seria premiar o 
ilícito, o dolo, a má fé, em detrimento de todos os 
princípios jurídicos já examinados. Se o alienante 
conhecia o vício, ou o defeito, dispõe o artigo 1.103 do C 
Civil, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Esse 
dispositivo, mutatis mutandis, corresponde ao artigo 
1.491 c/c 1.479 do Código Civil Italiano que dizem: "Se o 
vendedor estava de má/é. responde por todas as despesas, 

rMI 
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ainda que voluptuárias, feitas com a propriedade pelo 
comprador ". 

2 

Subiram dois especiais, que não foram conhecidos pelo voto do ilustre Ministro 

Eduardo Ribeiro, Relator. 

No primeiro recurso (fls. 454 a 467), os recorrentes estão enfrentando o Acórdão da 

apelação na parte relativa ao reconhecimento da solidariedade, investindo, ainda, contra a 

ampliação da indenização. 

Na parte relativa ao Acórdão da apelação, os recorrentes não têm nenhuma razão. 

Como bem anotado no Acórdão recorrido, os réus agiram dolosamente, viciando a compra dos 

imóveis, o que levou a respectiva anulação. Ora, reconhecida a má-fé, o dolo, é evidente que a 

responsabilidade é ilimitada e solidária, presente a violação à lei. E o juiz sentenciante 

apanhou bem este particular aspecto, ao anotar: 

"A sentença que concluiu pela anulação da aludidel 
escritura de compra e venda celebrada entre CORlLAR e 
J. VALENTE, reconheceu ter sido o ato viciado, sendo 
certo que, naquela oportunidade, os primeiro e terceiros 
Réus representavam a vendedora, e o segundo Réu, a 
compradora. Ressalte-se que os primeiro e terceiro Réus 
também eram sócios da compradora, sendo, inclusive, 
irmãos do segundo Réu. 
Os mesmos lotes de terreno foram ubjeto de compra e 
venda celebrada entre J. VALENTE e os Autores, estando 
aquela representada pelo segundo Réu, negócio que 
também foi anulado. 
Se tais negócios jurídicos foram anulados, tem-se que sua 
celebração violou a lei, pelo que, não se pode excluir a 
responsabilidade solidária dos sócios, nos termos do art. 
10i11j)ng, da Dec. 3.708/19." 

Na parte da ampliação da verba indenizatória, o recurso não tem condições de ser 

apreciado. A questão não foi unânime. E veio a ser decidida, apenas, nas instâncias ordinárias 

pelo Acórdão dos embargos. Com isso, não pode o especial contra o Acórdão da apelação ter 

passagem. 
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Quanto ao segundo especial, da empresa, as alegações da recorrente referentes aos 

artigos 547 e 1.117 do Código Civil estão obstruídas diante dos aspectos fáticos que 

embasaram o Acórdão recorrido, afastando o conhecimento prévio dos recorridos a respeito 

da lide. Ou seja, as construções foram feitas sem que os adquirentes tivessem conhecimento 

da impugnação judiciaL 

Por outro lado, não colhe proveito a argüição de não se confundirem acessões c 

benfeitorias. Não há confusão alguma. É claro que as construções são acessões (art. 61, In, do 

Código Civil). Mas, o tratamento indenizatório na evicção não pode esconder a realidade do 

ressarcimento a que faz jus o evicto. Basta lembrar Caio Mário que cuidou do tratamento 

dado ao evicto, em face das benfeitorias existentes, "conseqüência lógica dos prinCÍpios 

gerais que presidem a essa", segundo assentou logo no VoI. I, destacando que dentre "os bens 

acessórios, todos os autores destacam, por merecerem consideração especial. as benfeitorias, 

os frutos e os produtos" (Instituições de Direito Civil, vaI. I, 12a ed., 1991, pág. 298; vol. UI, 

9a ed., 1992, pág. 92). Ora, não teria nenhum sentido mandar indenizar as benfeitorias e deixar 

de fora as acessões, utilizando para esse efeito um sentido restrito, que só serviria para 

beneficiar o causador da lesão. Estaríamos diante do absurdo lógico de indenizar a espécie, 

mas não indenizar o gênero. 

Com essas razões, eu também não conheço do segundo recurso/ 
c '. 11 
iLAJ--.., 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

TERCEIRA TURMA 

Nro. Registro: 97/0046889-5 

PAUTA: 05 / 02 / 1998 

Relator 
Exmo. Sr. Min. EDUARDO RIBEIRO 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 

Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. HENRIQUE FAGUNDES 

Secretário (a) 
LEILA MARIA PEDROSA ROGGIA 

AUTUAÇÃO 

RESP 00139178/RJ 

JULGADO: 01/10/1998 

RECTE 
ADVOGADO 
RECTE 
ADVOGADO 
RECTE 
ADVOGADO 
RECDO 
ADVOGADO 

J VALENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
ALBERTO LUIZ DE ANDRADE PINTO FRENKEL E OUTROS 
SALVIANO LOPES VALENTE 
SERGIO SAHIONE FADEL E OUTRO 
ARMINDO LOPES VALENTE E OUTRO 
ALMIR DANTAS RABELLO FILHO E OUTROS 
ADELINO FERREIRA DA SILVA E OUTROS 
GETULIO JORGE BRAGA GONCALVES 

CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
decisão: 

"Prosseguindo no julgamento, apos o voto-vista do Sr. Ministro 
Menezes Direito, a Turma, por unanimidade, não conheceu dos 
recursos." 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Waldemar Zveiter, 
Menezes Direito e Nilson 'Naves. 

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Costa Leite (§22, 
art. 162, RISTJ) 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 1 de outubro de 1998 
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