
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.470.356 - RJ (2014/0181133-0)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : M ALTBERG CINEMA E VIDEO LTDA 
RECORRENTE : MARCO ANTONIO ALTBERG 
ADVOGADOS : LUIZ AFFONSO CHAGAS FILHO E OUTRO(S) - RJ024154 
   MICHEL PACHÁ JUNIOR E OUTRO(S) - RJ121168 
RECORRIDO : UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 
ADVOGADOS : CECÍLIA MENDES DE MAGALHÃES E NOVAES E OUTRO(S) - 

RJ103689 
   HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES  - SP166101 
   RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER  - DF019535 
   LUIZ CARLOS STURZENEGGER  - DF001942A
   ANSELMO MOREIRA GONZALEZ  - SP248433 

EMENTA
RECURSO ESPECIAL. BANCO NACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
EM CRISE DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL. MODELO DE 
REESTRUTURAÇÃO BANCÁRIA GOOD BANK/BAD BANK. 
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA OU OUTRAS SOCIEDADES, 
ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO, DE BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES. OPERAÇÃO PREVISTA EM LEI. CONFUSÃO COM 
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA OU CISÃO. DESCABIMENTO. ATO DE 
IMPÉRIO. EXPROPRIAÇÃO PRATICADA PELA AUTARQUIA BANCO 
CENTRAL (NO RESGUARDO DA ECONOMIA PÚBLICA E DOS 
INTERESSES DOS DEPOSITANTES E INVESTIDORES). 
RECONHECIMENTO DE FRAUDE PERPETRADA PELO BANCO 
ADQUIRENTE, DE EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO OU DE OBRIGAÇÃO 
ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O ESTADO. 
INVIABILIDADE. DEFINIÇÃO DA HIGIDEZ DE ATO DE ALIENAÇÃO 
PROMOVIDO PELO BACEN. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. 

1. Não houve reorganização societária ou transferência de ações do 
Banco Nacional, pois a alienação foi promovida em Regime de 
Administração Especial Temporária - RAET, por ato próprio de 
intervenção do Conselho Diretor nomeado pelo Banco Central, que 
celebrou com o Unibanco contrato de compra e venda (Contrato de 
compra e venda de assunção de direitos e obrigações e de prestação de 
serviços e outras avenças). Com efeito, não se trata de sucessão 
universal com  incorporação, ou sucessão singular com a cisão parcial, 
mas de procedimento - também típico - previsto em normatização 
especial.

2. A insolvência de um banco tem o condão de gerar como efeito reflexo a 
escassez da moeda, corridas bancárias e quebras generalizadas, que 
tendem a abalar todo o sistema financeiro, provocando instabilidades 
macroeconômicas. Por isso, é pacífico, na abalizada doutrina 
especializada, que o regime de saneamento das instituições financeiras 
em crise se justifica em face do interesse público, provendo o Estado de 
instrumental rápido e eficiente para atuar no mercado financeiro com 
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vistas a evitar que situações individuais possam colocar em risco a 
solidez ou a eficiência do sistema. 

3. Abatidos por crise verificadas na década de 90, alguns bancos 
brasileiros não conseguiram honrar os seus compromissos, o que 
desencadeou uma crise sistêmica que atingiu seu auge em 1995 com a 
intervenção nos Bancos Econômico e Nacional. Para superar esse 
cenário de crise, o Governo adotou medidas de saneamento bancário 
constantes da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 2.208, de 3 
de novembro de 1995, e da Medida Provisória n. 1.179, editada naquela 
mesma data, as quais, em conjunto, ficaram conhecidas como PROER.

4. A Medida Provisória n. 1.470-16/1997, convertida na Lei n. 9.447/1997, 
estabelece no art. 6º, I, que, no resguardo da economia pública e dos 
interesses dos depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o 
conselho diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, 
liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando 
prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá, 
na mesma linha do que também se extrai do Direito Comparado, cindir o 
banco em dois, tornando operação típica o modelo de reestruturação 
bancária good bank/bad bank. Nessa espécie de reestruturação, a parte 
contendo "bons ativos" é negociada no mercado e a "parte ruim" é 
liquidada ou submetida a programa de recuperação por instituições 
especializadas.

5. Como o Banco Nacional foi submetido ao regime de administração 
especial temporária, um Conselho Diretor nomeado pelo Banco Central 
assumiu a administração, perdendo os administradores e os conselheiros 
fiscais o mandato. Na forma permitida pelo art. 6º, I, da Lei n. 9.447/1997, 
com a prévia anuência da Autarquia, transferiu-se para o Unibanco 
conjunto especificado de bens, direitos e obrigações da empresa e de 
seus estabelecimentos. Com efeito, não procede a assertiva do 
recorrente de que houve fraude perpetrada pelo adquirente, sendo o 
negócio celebrado ato de império de reorganização da atividade 
operacional bancária, que não implica  nenhuma forma de proteção aos 
sócios da instituição financeira em crise, caracterizando ato de 
expropriação por efeito da lei, originária, assemelhada à arrematação em 
hasta pública. 

6. Por um lado, o elemento abstrato da obrigação consiste no vínculo 
jurídico estabelecido entre os sujeitos, unindo credor e devedor, de modo 
a possibilitar que um deles exija do outro o objeto da prestação. Por outro 
lado, a dívida é estranha à parte cindida adquirida, não sendo os 
recorrentes credores do Unibanco, só se podendo conceber ação 
buscando a anulação do próprio ato administrativo de alienação de bens e 
direitos praticado por Conselheiros nomeados pelo Banco Central - com a 
prévia anuência da autarquia - da alienação dos bens e direitos da 
instituição financeira ora em liquidação, ao fundamento de ter sido 
indevidamente comprometida a garantia de solvência dos créditos.

7.  Não se extrai das teses dos recorrentes nada que pudesse afastar a 

Documento: 1881661 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/12/2019 Página  2 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

higidez do ato de alienação promovido pelo Banco Central, sendo o ato 
administrativo federal de alienação de bens e direitos válido e legítimo, 
visto que não foi anulado por juiz competente em demanda que 
naturalmente deveria integrar o Bacen como litisconsorte passivo 
necessário. O exame da questão esbarraria em óbice de competência, 
pois, na verdade, estar-se-ia definindo a higidez do ato administrativo da 
autarquia federal, considerando que o princípio do juiz constitucionalmente 
competente vem integrar as garantias do devido processo legal.

8. Recurso especial não provido. 
 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, negar 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.

Sustentaram oralmente o Dr. RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER, pela 
parte RECORRIDA: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A; e o Dr. LUIZ 
AFFONSO CHAGAS FILHO, pela parte RECORRENTE: MARCO ANTONIO ALTBERG. 

Brasília (DF), 29 de outubro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.470.356 - RJ (2014/0181133-0)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : M ALTBERG CINEMA E VIDEO LTDA 
RECORRENTE : MARCO ANTONIO ALTBERG 
ADVOGADOS : LUIZ AFFONSO CHAGAS FILHO E OUTRO(S) - RJ024154 
   MICHEL PACHÁ JUNIOR E OUTRO(S) - RJ121168 
RECORRIDO : UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 
ADVOGADOS : CECÍLIA MENDES DE MAGALHÃES E NOVAES E OUTRO(S) - 

RJ103689 
   HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES  - SP166101 
   RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER  - DF019535 
   LUIZ CARLOS STURZENEGGER  - DF001942A
   ANSELMO MOREIRA GONZALEZ  - SP248433 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

 

1. Na origem, União de Bancos Brasileiros S.A. - Unibanco interpôs agravo de 

instrumento em face de decisão do Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, 

expondo que, em sede de cumprimento de sentença prolatada em ação manejada por M. 

Altberg Cinema e Vídeo Ltda. e Marco Antonio Altberg em face do Banco Nacional S.A e TV 

Manchete Ltda., sem que tivesse integrado a relação processual, foi requerida e deferida sua 

intimação para, na forma do art. 475-J do CPC/1973, pagar a quantia de R$ 783.054,38, ao 

fundamento de ser o sucessor do Banco demandado. 

Narra que o Juízo de piso determinou sua intimação para pagamento do 

montante exequendo, sem oportunizar a sua prévia manifestação, reputando ser público e 

notório que houve a assunção dos ativos e a liquidação dos passivos do Banco Nacional pelo 

Banco Unibanco. 

Assinala que se operou a prescrição quinquenal, pois os exequentes não 

promoveram atos executórios por quase uma década, e que não há falar em sucessão, visto 

que, em razão da notória crise financeira por que passou o Banco Nacional, o Banco Central 

- Bacen decretou, em 18/11/1995, o Regime de Administração Especial Temporária - RAET, 

nomeando seu Conselho Diretor com plenos poderes de representação e gestão, o qual 

celebrou com o Unibanco contrato de compra e venda (Contrato de compra e venda de 

assunção de direitos e obrigações e de prestação de serviços e outras avenças) de alguns 

ativos e passivos submetidos ao citado regime. 

Aponta que, decorrido o prazo de 12 meses do RAET, o Banco Nacional entrou 

em regime de liquidação extrajudicial, decretada pelo Bacen, não havendo nenhum ato que 
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tivesse resultado em unidade patrimonial entre as duas instituições bancárias, que 

permaneceram com personalidades jurídicas, patrimônios e estruturas administrativas 

individualizadas e inconfundíveis.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao agravo de 

instrumento para excluir a instituição bancária agravante da execução. 

A decisão tem a seguinte ementa:

SUCESSÃO ENTRE UNIBANCO E BANCO NACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE 
ATIVOS E PASSIVOS SOMENTE RELACIONADOS A ATIVIDADE 
OPERACIONAL BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 
UNIVERSAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO ADVINDO DE SERVIÇOS PARA 
EXIBIÇÃO DE PROGRAMAS EM TV.
O vínculo jurídico estabelecido entre as Instituições financeiras, 
consubstanciado no Contrato de Compra e Venda de Ativos e Assunção de 
Obrigações, não implica, necessariamente, a assunção de toda a 
universalidade de direitos e obrigações do Banco Nacional pelo Unibanco.
Denota-se que foi transferido ao agravante somente o que se entende por 
"atividade operacional bancária", da qual certamente não se inclui a 
prestação de serviços de produção de programas para veiculação em rede 
de televisão.
O credito exequendo, sem qualquer relação com a continuidade das 
atividades bancárias, não foi transferido ao agravante, já que tal serviço 
inadimplido não pode ser considerado uma atividade operacional bancária. 
Ademais, a sociedade vendedora (Banco Nacional) continua a existir e com 
património próprio, não devendo, portanto, a instituição compradora 
(Unibanco) ser considerada sua sucessora a titulo universal.
Dá-se provimento ao agravo de instrumento para excluir a agravante da 
presente execução.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Sobreveio recurso especial dos agravados, com fundamento no art. 105, inciso 

III, alíneas a e c, da Constituição Federal, sustentando divergência jurisprudencial e violação 

dos arts. 475-L e 535 do CPC/1973.

Expõem que ajuizaram ação em face do Banco Nacional por não terem sido 

pagas parcelas de prestações contratuais devidas por força de contrato celebrado com a 

casa bancária para a produção de programa televisivo.

Dizem que foi acolhido o pedido de condenação da instituição financeira a pagar 

pelos serviços prestados, além de indenização a título de dano moral. Todavia, no curso da 

demanda, o Banco entrou em liquidação extrajudicial, sendo sucedido pelo Unibanco, que 

tomou posse de todas as suas agências bancárias e acolheu a maioria de seus correntistas.

Ponderam ser remota a chance de recebimento do crédito, razão pela qual 

resolveram acionar também o Unibanco, já na fase de cumprimento de sentença, que 

suscitou prescrição, afastada em acórdão transitado em julgado.
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Obtemperam que, como o processo se encontra em fase de cumprimento de 

sentença, o único meio legal de impugnação seria mediante a garantia do juízo, nos termos 

do disposto no art. 475-L do CPC/1973, e que, malgrado o acórdão recorrido reconheça se 

tratar de impugnação suscitando a ilegitimidade, contraditoriamente perfilha o entendimento 

de ser desnecessária a garantia porque o recorrido foi ilegitimamente considerado devedor.

 Alegam que constitui abuso do direito de defesa a suscitação de ilegitimidade 

sem garantia do juízo e que o fundamento de o recorrido ter sido incluído na ação já na fase 

satisfativa não é relevante, pois, "a prosperar esse fundamento, todos aqueles que, numa 

fase processual de cumprimento de sentença, arguissem a sua ilegitimidade (que é matéria 

própria para ser versada somente na impugnação) estariam isentos de garantir o juízo da 

execução".

Acenam que o Unibanco tem legitimidade para figurar no polo passivo, pois o 

contrato de que se pretende valer é uma roupagem jurídica para lesar credores, adquirindo o 

bônus sem arcar com o ônus, sendo impossível crer que o recorrido desconheça as ações 

em curso propostas em face do Banco Nacional.

Citam que, em outro julgado do mesmo Tribunal de origem, entendeu-se que o 

contrato firmado entre os bancos estabelece expressamente que o Unibanco assume o 

acompanhamento de todas as ações judiciais já ajuizadas ou que venham a ser em face do 

Banco Nacional.

Relatam que o contrato colacionado aos autos parece ser outro e refere apenas 

que será de responsabilidade do Banco Nacional todo e qualquer passivo de natureza 

trabalhista, previdenciária ou assemelhada, não abordando em nenhum momento questões 

judiciais fora da seara trabalhista, não sendo crível que o Unibanco deixaria de fazer alguma 

ressalva sobre ações judiciais em curso.

Mencionando os julgados, sustentam que outros Tribunais reconheceram a 

legitimidade do Unibanco e que o Ministério Público local fez promoção nos autos assentando 

que o exequente deveria eleger uma das duas formas de perseguir seu crédito: 1) habilitar 

seu crédito na massa liquidanda ou 2) executar o Unibanco.

Repisam que pouco importa a rotulação jurídica do negócio jurídico celebrado 

entre o Banco Nacional e o Unibanco, pois houve absorção de todo o patrimônio, não 

havendo justificativa plausível para que este deixasse de assumir também as obrigações, 

inadmitindo-se construção jurídica que permita que grandes bancos incorporem outros 

deixando para aqueles em liquidação "a banda podre".

Em contrarrazões recursais, afirma o recorrido que: a) o objeto da ação é a 

suposta violação de um contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado com o 
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Banco Nacional, nada tendo a ver com a continuidade das atividades bancárias; b) os 

recorrentes pretendem o reexame de provas; c) não houve demonstração da divergência 

jurisprudencial; d) a petição que ofereceu ao ingressar nos autos foi uma verdadeira exceção 

de pré-executividade suscitando a sua ilegitimidade, não existindo penhora, a qual poderia 

ensejar a apresentação da impugnação prevista no art. 475-J, § 1º, do CPC/1973; e) o Juízo 

de primeira instância deferiu o prazo de 30 dias para que o Unibanco se manifestasse sobre 

o pedido de inclusão no polo passivo.

O recurso especial foi admitido.

Em vista da relevância do tema e da constatação de que o recurso devolve 

nuance controvertida aos tribunais estaduais, conforme demonstrado no recurso especial - 

ainda não detidamente abordada na jurisprudência do STJ -, à luz do que preceitua o art. 138 

do CPC, oportunizei a participação, na qualidade de amicus curiae, de entidades com 

representatividade adequada, facultando-se-lhes manifestação no prazo de 15 dias úteis (art. 

138, Lei n. 13.105/2015).

A autarquia federal Banco Central do Brasil - Bacen, como amicus curiae, 

declarou in verbis:

3. Concernente ao tema afetado, verifica-se que sua análise envolve a 
aplicação e a observância das normas do Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 
(Proer). Por essa razão, faz-se necessário lançar breves considerações 
acerca da origem, finalidade e suporte normativo desse Programa.
4. É fato notório que o sucesso do Plano Real, efetivado em 1.º de julho de 
1994, ao promover abrupta redução da inflação no País, afetou a solidez de 
diversas instituições financeiras, sobretudo bancárias. O longo período de 
convivência com o processo inflacionário permitiu que ganhos 
proporcionados pelos passivos não remunerados, como os depósitos à vista 
e os recursos em trânsito, compensassem ineficiências administrativas e, 
até mesmo, concessões de crédito de liquidação duvidosa. Diante do novo 
quadro de estabilidade de preços, evidenciou-se a incapacidade de 
algumas instituições financeiras procederem espontaneamente aos ajustes 
necessários para sua sobrevivência nesse novo ambiente econômico.
[...]
6. Ocorre que os mecanismos então existentes para a solução dos 
problemas em bancos consistiam na aplicação isolada dos diversos regimes 
especiais, o que invariavelmente resultava em custo social muito elevado, 
pois, verificada a insolvência de uma instituição financeira bancária, a 
experiência mostrava a impossibilidade de sua recuperação econômica, 
decorrendo dessa circunstância inevitáveis prejuízos a credores, 
investidores e depositantes.
7. A busca de uma melhor alternativa levou à criação de um conjunto de 
medidas destinadas a promover ajustes no mercado bancário, centrado na 
ação prévia das autoridades, com o incremento dos poderes de fiscalização 
do Banco Central do Brasil. Esse conjunto de medidas, batizado pelo nome 
de Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 
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Financeiro Nacional (Proer), foi instituído pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), por meio da Resolução n.º 2.208, de 3 de novembro de 1995, com 
lastro nos incisos VI e XVII do art. 4.º da Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, e no art. 1.º do Decreto-lei n.º 2.075, de 20 de dezembro de 1983. 
Também no dia 3 de novembro de 1995, foi publicada a Medida Provisória 
n.º 1.179, que dispunha sobre “medidas de fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional”, com ênfase no citado programa.
8. Sua etapa complementar foi implementada duas semanas depois, com a 
edição da Medida Provisória n.º 1.182, de 17 de novembro de 1995 4 , que 
deu ao Banco Central do Brasil o aparato legal de que necessitava para 
reordenar o segmento bancário sob novos parâmetros de atuação e 
conferir efetividade ao Proer e ao projeto de saneamento do Sistema 
Financeiro Nacional.
9. Assim, foi o Proer criado como instrumento de atuação do Banco Central 
do Brasil, destinado a promover o saneamento e a reordenação do Sistema 
Financeiro Nacional.
Por meio dele, a Autarquia passou a intervir de forma mais incisiva no 
mercado, com o propósito de assegurar a liquidez e a solvência do referido 
sistema e resguardar os interesses de depositantes e investidores, estando, 
para tanto, autorizada a promover reorganizações administrativas, 
operacionais e societárias nas instituições financeiras sob sua supervisão 
(art. 1.º da Medida Provisória n.º 1.179, de 1995, atual art. 1.º Lei n.º 9.710, 
de 19 de novembro de 1998, e arts. 1.º e 2.º da Resolução n.º 2.208, de 
1995).
10. O Proer insere-se, portanto, no contexto de antecipação do governo a 
novos problemas na indústria bancária, visando a evitar a majoração de 
eventual crise no sistema financeiro e suas repercussões nas demais 
esferas da economia, especialmente no setor produtivo e no mercado de 
consumo.
[...]
11. As medidas de reorganização administrativa, operacional e societária, 
contudo, não foram discriminadas na Medida Provisória n.º 1.179, de 1995, 
ou na Resolução n.º 2.208, de 1995, mas na Medida Provisória n.º 1.182, 
de 1995, e atualmente constam do art. 5.º da Lei n.º 9.447, de 14 de março 
de 1997. São elas: a) capitalização da sociedade, com o aporte de recursos 
necessários ao seu soerguimento; b) transferência do controle acionário; e 
c) reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou 
cisão. Entretanto, sendo decretada alguma modalidade de regime 
especial, pode-se, a bem da economia pública e dos interesses dos 
depositantes e investidores, com fulcro no art. 6.º da citada lei, 
transferir ou alienar, no todo ou em parte, bens, direitos e 
obrigações da instituição financeira, a fim de assegurar sua 
recuperação ou permitir a continuação, geral ou parcial, de suas 
atividades e seus negócios por outra(s) sociedade(s).
12. Dentre as medidas citadas, destaca-se o procedimento conhecido como 
good bank x bad bank, que é a prática consistente na divisão da instituição 
financeira debilitada em duas partes: uma constituída por ativos e passivos 
selecionados (marca, clientela, fundo de comércio, agências e 
empregados); a outra formada pelo passivo restante e pelos ativos de pior 
qualidade (os chamados “créditos podres”). A parte boa (good bank) era 
alienada a outra instituição financeira, que prosseguia na atividade bancária 
com a clientela do banco antigo, enquanto o “bad bank” ficava submetido à 
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liquidação extrajudicial.
13. Sobre o assunto, elucidativas são as palavras de Fabio Giambiagi e 
Marcio Garcia:

“Esse ‘banco bom’ é transferido sem subscrição de capital, pois não é 
uma empresa: trata-se de cessão de ativos e passivos de igual valor 
agregado – sem qualquer operação de natureza societária”.

14. Neste passo, insta trazer à baila trecho do magistério do professor 
Eduardo Salomão Neto, que, ao tratar da questão das crises bancárias, 
traduz com grande acuidade e clareza a ratio esendi do instituto ora em 
apreço, in verbis:

“No próximo grau, encontram-se aquelas instituições já em dificuldades 
sérias o bastante para justificar a cessão de seu controle ou ativos, de 
forma a passar sua atividade a nova direção. Neste caso, como veremos, 
a Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, deu vastos poderes ao Banco 
Central do Brasil, incluindo a possibilidade de determinar a transferência 
de controle ou de ativos. Essa solução é complementada por programas 
de financiamento à reestruturação das entidades financeiras em 
reorganização, a ser também analisado.
Por ora, basta dizer que o modelo tem por premissa básica a separação 
entre os ativos bons do banco, as agências e os créditos com boa 
perspectiva de realização, e a parte ruim, os maus créditos. É chamado 
modelo de cisão ou pelo termo inglês good bank/bad bank. O “banco 
bom”, representado pelas agências, seu fundo de comércio e 
eventualmente bons créditos, é vendido com prêmio junto com o débito 
para com correntistas, enquanto o “banco ruim”, os maus créditos, sobra 
para ser submetido a regime especial e eventualmente liquidado. Isso 
permite a apuração de prêmio na alienação do “banco bom”, que 
normalmente inexistiria se fosse simplesmente decretado o 
regime de liquidação individual dos ativos da instituição. Nesta 
última hipótese, o valor empresarial do fundo de comércio, que se 
sobrepõe aos ativos, seria perdido inteiramente, pela venda 
isolada de cada um deles a um comprador.”

[...]
16. Nesse contexto, importante ressaltar a previsão legal concernente a 
duas medidas instituídas pelo Proer: a) reorganização societária, inclusive 
mediante incorporação, fusão ou cisão (inciso III do artigo 5º da Lei 9.447, 
de 1997); e b) transferência de ativos e passivos (artigo 6º, inciso I, do 
citado diploma legal). A adoção de um ou de outro instrumento acarreta 
consequências que não podem ser equiparadas.
17. A medida de reorganização societária, em tese, acarreta para a 
empresa resultante da operação a assunção de todos os direitos e as 
obrigações da antiga sociedade, ou seja, nesse caso, há a sucessão 
universal de direitos e encargos. A título exemplificativo, cita- se trecho de 
ementa de acórdão da Primeira Seção do STJ que definiu, em julgamento 
de recuso especial sob o rito estabelecido no artigo 543-C do CPC, a 
responsabilidade tributária no caso de sucessão de empresas:
[...]
18. Lado outro, a transferência de ativos e passivos, prevista no 
artigo 6º, I, do mesmo diploma legal, não ocasiona o repasse 
automático de todo e qualquer direito e obrigação, mas tão somente 
daqueles que forem objeto de negociação e que constarem em 
contrato celebrado pelas partes.
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19. Vê-se, destarte, que, no âmbito das normas do Proer, não se 
pode igualar a medida de reorganização societária, que acarreta 
sucessão universal das obrigações, com a medida de transferência 
de ativos e passivos selecionados, a qual só repassa ao comprador 
os direitos e encargos assumidos expressamente por ele.
20. No caso a ser apreciado pela Quarta Turma do STJ, foi firmado 
“Contrato de Compra e Venda, de Assunção de Direitos e 
Obrigações e de Prestação de Serviços e Outras Avenças”, em 18 
de novembro de 1995, entre Banco Nacional S/A e Unibanco – União 
de Bancos Brasileiros S/A, no qual foi estipulado, de comum acordo, 
todos os direitos e encargos que as partes contratantes estariam 
obrigadas a observar.
21. Dessa forma, juridicamente, a instituição destinatária dos ativos 
e passivos somente pode ser compelida a cumprir o que foi previsto 
em tal instrumento negocial.
Entender de modo diverso implicaria fazer tábula rasa da regra 
prevista no artigo 6º, I, da Lei nº 9.447, de 1997, além de frustrar os 
objetivos pretendidos com a instituição do Proer.
22. Conferir legitimidade passiva ao Unibanco S/A ou a qualquer outra 
instituição financeira que tenha participado do Proer para responder pelos 
encargos não expressamente transferidos e não assumidos em contrato 
trará insegurança jurídica aos pactos já firmados e, certamente, afastará o 
interesse das empresas sólidas financeiramente na aquisição parcial de 
ativos e passivos de instituições insolventes, já que aquelas não mais terão 
a certeza (e a segurança) de que só responderão pelas obrigações que 
constam em contrato por elas assinados.
[...]
29. No âmbito do direito comparado, observa-se o predomínio de sistemas 
de resolução de crises bancárias que possui os mesmos contornos da 
legislação brasileira. Com efeito, a legislação brasileira se abeberou nos 
princípios e nas regras que regem a matéria em outros ordenamentos 
jurídicos.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, como amicus curiae, 

assim opinou:

Portanto, a depender do entendimento de V. Exa., o Instituto realizará breve 
colocação sobre o mérito da sucessão e legitimidade do Unibanco por 
assumir os passivos do Nacional.
Ademais, se levado em consideração por Vossa Excelência que a falta de 
garantia do juízo é matéria que deveria ter sido conhecida de ofício e que, 
com base no CPC/73 poderia levar a rejeição liminar da impugnação, 
merece o recurso parcial conhecimento e, nesta parte, provimento.
[...]
Como bem restou demonstrado nos autos do recurso, não é de hoje que o 
Banco Nacional encontra-se em processo de liquidação extrajudicial. Porém, 
fato notório é que referida instituição financeira vendeu seus ativos e 
passivos ao Unibanco que, por sua vez, assumiu as obrigações dos 
liquidados extrajudicialmente.
E por esta razão, o Judiciário vem aceitando a sucessão processual, afim de 
que os credores recebam as obrigações contidas nos títulos executivos.
No caso em tela, os ativos do Banco Nacional foram transferidos para o 
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Unibanco, com a intervenção do Banco Central em 1995, e por 
consequência, com a decretação da liquidação extrajudicial de referida 
instituição.
Nesse raciocínio, cumpre informar que a legislação pertinente à 
incorporação de sociedades anônimas atribui à incorporadora a 
responsabilidade pelas obrigações da sociedade incorporada, e que 
possibilidade há de substituição processual das partes, assim, presume-se 
que o Unibanco é responsável pelos créditos ora pleiteados.
Assim estabelece o artigo 227 da Lei de Sociedade Anônima (Lei 6.404/76):

Art.227- A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades 
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e 
obrigações. (grifo nosso)

Observa-se, assim, a clara determinação legal para a sucessão de direitos 
e obrigações relativos ao Banco liquidado, não havendo que se falar em 
mera transferência de “atividade operacional bancária”.
É certo que houve a celebração do denominado Contrato de Compra e 
Venda, Assunção de Direitos e Obrigações e de Prestação de Serviços e 
outras avenças, tendo por objeto a assunção pelo Unibanco S. A. da 
atividade do Banco Nacional S. A., mediante a aquisição de bens do ativo 
permanente deste último, como também a transferência dos ativos e 
passivos.
Esta operação caracteriza-se como uma incorporação, que consiste na 
absorvição de uma ou mais sociedades (chamadas “incorporadas”) por 
outra (denominada “incorporadoras”). Conforme o artigo 1.116 do Código 
Civil e art.
227 da Lei 6.404/76 (supramencionado), a incorporadora sucede a 
incorporada em todos os seus direitos e obrigações, mediante a chamada 
sucessão universal.
Neste sentido, a fim de exemplificar e explanar melhor à questão, os 
exequentes trazem à baila julgado esclarecedor do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará, no qual confirma-se que o Banco Nacional S/A foi sucedido 
pelo Banco Unibanco S/A (atual Itaú Unibanco S/A), conforme pode-se 
verificar na seguinte ementa:
[...]
O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também 
corrobora com a tese supra explanada, como pode-se verificar de recente 
julgado sobre o tema:
[...]
Ressalta-se que, na incorporação a sociedade incorporada deixa de existir, 
mas a empresa incorporadora continuará com a sua personalidade jurídica, 
logo, o argumento de que não houve incorporação pois o Banco Nacional e 
o Unibanco continuaram a ter personalidades jurídicas diferentes, cai por 
terra.
Com relação ao patrimônio e as estruturas administrativas individualizadas, 
o que ocorre é a alteração no estatuto ou contrato social, dispondo sobre o 
aumento do capital social e do patrimônio. Ou seja, a sociedade 
incorporadora seguirá sua atividade econômica, porém com seu patrimônio 
acrescido do valor do patrimônio da incorporada.
[...]
Ora, quando o Unibanco diz que não houve total assunção de ativos e 
passivos do Banco Nacional, ele quer dizer o quê? Que o Unibanco somente 
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comprou a “parte boa” do Nacional e não os passivos?
Tal alegação é uma desculpa utilizada pelos bancos para não assumir a 
responsabilidade pelo passivo em questão, o que não pode ser aceito pelo 
direito. Fato é que claramente o Unibanco sucedeu o Banco Nacional nos 
seus direitos e obrigações e, portanto, deve responsabilizar-se pelo 
pagamento dos recorrentes.
Outro não é o posicionamento dos E. Tribunais de Justiça do país sobre a 
legitimidade do Unibanco com relação aos passivos do Banco Nacional, 
para ilustrar o argumento colaciona-se alguns julgados recentes sobre o 
tema:

A Federação Brasileira de Bancos - Febraban, como amicus curiae, ponderou: 

10. Ativos mais longos do que passivos trazem em si o risco de 
refinanciamento. Se os depositantes começarem a demandar remunerações 
maiores pelos seus depósitos do que aquela que os bancos conseguem 
obter pelos empréstimos, isso pode resultar numa crise de liquidez para o 
sistema financeiro como um todo, na medida em que as instituições mais 
frágeis podem não conseguir gerar receitas suficientes paga pagar o custo 
das captações contraídas junto à sociedade como um todo.
[...]
Em qualquer país, nenhum outro setor da economia é tão alavancado 
quanto as instituições financeiras. 
[...]
12. A terceira peculiaridade das instituições financeiras depositárias está em 
que o passivo destas instituições é o ativo da sociedade. 
[...]
Quando um banco abre milhares de agências espalhadas pelo país e capta 
depósitos à vista, de poupança ou a prazo do público em geral, ele está se 
inserindo no meio de inúmeras cadeias produtivas e multiplicando, mediante 
o mecanismo de sucessivas captações de depósitos e subsequentes 
empréstimos, a moeda do país. Daí porque, se ocorrer uma crise de liquidez 
no setor bancário, seus efeitos imediatamente contaminarão a economia 
como um todo. Quando uma instituição financeira quebra, a quantidade de 
depositantes potencialmente prejudicados é milhares ou milhões de vezes 
maior do que a dos acionistas dessa mesma instituição.
13. A experiência internacional tem desenvolvido um conjunto de 
ferramentas destinadas justamente à proteção da ordem econômica e social 
contra esses riscos idiossincráticos ao sistema financeiro.
[...]
15. Se os bancos não forem capazes de honrar a obrigação de pronta 
devolução dos valores recebidos na forma de depósito à vista ou 
resgatáveis em curto prazo (como depósitos de poupança ou o certificados 
de depósitos bancários), o público será incentivado a resgatar seus 
depósitos aos primeiros boatos (mesmo que grosseiramente injustificados), 
gerando o que genericamente se chama corrida bancária. 
[...]
16. As transações financeiras no mercado interbancário são de valor tão 
elevado e realizadas em ambientes tão automatizados que se um banco 
perde sua credibilidade ele pode tornar-se insolvente em questão de - 
literalmente - minutos. 
17. Po um lado, o primeiro e mais elementar laço de união entre todos os 
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mercados de bens e serviços na sociedade contemporânea é a moeda. A 
moeda hoje é um bem que é encontrado predominantemente no passivo 
das instituições financeiras, pois elas é que são as depositárias dos 
depósitos à vista e de poupança, são elas as credoras ou devedoras das 
operações com títulos federais, são elas as emissoras da maior parte dos 
títulos privados e administram fundos de investimento de valores 
gigantescos.
18. O ativo da sociedade é o passivo das instituições financeiras. A 
disciplina da moeda se confunde, em grade parte, com a regulamentação e 
fiscalização da atividade das instituições financeiras. A ruptura desordenada 
do funcionamento de um instituição financeira pode, facilmente, levar ao 
desaparecimento de parte da riqueza do país que estava estocada na forma 
da moeda registrada em seus livros. Tais instituições cumprem um papel 
relevante no funcionamento da economia, sua quebra pode levar toda a 
economia ao estresse e a perdas econômicas e sociais para todos, mesmo 
aqueles que não tinham qualquer relacionamento direto com a instituição 
que entrou em crise.
[...]
19. Justamente por isso, em todo mundo a atividade bancária e a resolução 
de suas crises são objeto de regulamentação muito mais abrangente do que 
a disciplina jurídica aplicável às demais sociedades comerciais.
[...]
23. A importância do reconhecimento das normas de direito monetário como 
normas de ordem pública decorre que, como observa CARLOS 
MAXIMILIANO, em relação às normas de ordem pública 

O interesse da sociedade coletivamente considerada sobreleva a tudo, a 
tutela do mesmo constitui o fim principal do preceito obrigatório; é 
evidente que apenas de modo indireto a norma aproveita aos cidadãos 
isolados, porque se inspira antes no bem da comunidade do que no do 
indivíduo.

[...]
29. Os pontos a destacar aqui são: (i) que a legislação brasileira editada no 
final dos anos 1990 já previa todos os atributos que o "direito internacional" 
veio a considerar essenciais a partir da segunda década do século XXI; (ii) é 
consenso internacional que a estabilidade econômica mundial e dos países 
individualmente considerados depende, em boa medida, de se ter um 
sistema jurídico que não surpreenda aqueles que adquirirem ativos e 
passivos específicos durante as resoluções das crises bancárias com a 
imposição de responsabilidades além daquelas estabelecidas de modo 
direto e específico nos respectivos instrumentos contratuais.
[...]
36. Daí a adoção pelo programa do mecanismo conhecido na linguagem 
internacional como de separação de good bank-bad bank, em que se 
transferem à instituição saudável - mediante assunção por ela de passivos 
na mesma proporção - os ativos (e as atividades operacionais 
correspondentes) considerados viáveis (o good bank) da instituiçãoque 
será depois liquidada e submetida a concurso de credores (o bad bank).
37. A virtude desse mecanismo, para além dos benefícios para o 
funcionamento do sistema financeiro como um todo, está no fato de que, 
com a sua adoção, é possível elevar a capacidade de pagamento da massa 
submetida a concurso de credores com a integração ao seu patrimônio do 
ativo intangível a que corresponde a atividade operacional bancária 
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transferida, ativo que, em situações ordinárias, acaba por se destruir no 
momento em que, por decisão da autoridade supervisora do sistema, se 
decide colocar termo à atividade bancária da instituição em crise.
38. Esse tipo de operação, para que se mostre apto a segregar os riscos 
envolvidos, tem como pressuposto econômico que a instituição que assume 
a atividade operacional bancária esteja segura de que sua responsabilidade 
por obrigações passivas da instituição em crise estará limitada àquelas 
expressamente indicadas no correspondente contrato.
39. Decorre dessa circunstância que, ressalvadas estruturas que adiante 
serão discutidas (basicamente relativas à capitalização ou simples 
transferência de controle das instituições em crise), independentemente dos 
termos adotados nos instrumentos jurídicos de cada negócio concreto de 
transferência não universal de operações, essa foi a lógica (a premissa de 
fato) que inspirou os instrumentos. 
[...]
40. Leitura em sentido contrário resulta em indevido benefício da massa da 
instituição em crise (já beneficiada pelo processo de monetização de ativos 
intangíveis em sua atividade operacional) e na ilegal desconsideração da 
par conditio creditorum (princípio que deve nortear todo procedimento 
concursal), pela exclusão da responsabilidade da massa de obrigações que 
lhe são exclusivas (as anteriroes e as estranhas à operação de compra de 
ativos e passivos específicos realizadas no âmbito do PROER).
[...]
46. Ampliando o elenco de ações previstas na Resolução nº 2.208, do 
Conselho Monetário Nacional, e na Medida Provisória nº 1.179, de 1995, o 
novo diploma colocou à disposição do Estado, como se vê, duas espécies 
gerais de iniciativas, desdobradas em alternativas abertas de reorganização 
da sociedade ( a pessoa jurídica em crise) ou da empresa (a atividade da 
pessoa jurídica em crise):

a. no campo da reorganização da sociedade, foi autorizado o Banco 
Central do Brasil a detemrinar a "capitalização da sociedade, com o 
aporte de recursos necessa´rios ao seu soerguimento, em montante por 
ele fixado", a "transferência do controle acionário" e a "reorganização 
societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou cisão" (incisos I a III 
do art. 5º);
b. no campo da reorganização da empresa da atividade operacional 
bancária), foi autorizado o Banco Central do Brasil a aprovar proposta 
originária de interventor, liquidante ou responsáveis por administração 
especial temporária no sentido de "transferir para outra ou outras 
sociedades, isoladamente ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da 
empresa ou de seus estabelecimentos", "alienar ou ceder bens e direitos 
a terceiros e acordar a assunção de obrigações por outra sociedade", e 
"proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou sociedades 
para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte, bens, direitos e 
obrigações da instituição sob itnervenção, liquidação ou administração 
especial temporária, objetivando a continuição geral ou parcial de seu 
negócio ou atividade" (incisos I a III do art. 6º).

47. Fácil ver, aqui, que as diferenças entre essas duas espécies de 
medidas não se restringiam à sua iniciativa (Banco Central do Brasil, 
interventor, liquidante ou responsáveis pela administração temporária) ou à 
responsabilidade pela sua implementação (controladores, interventor, 
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liquidante ou responsáveis pela administração temporária), se não que iam 
além, alcançando mesmo aspecto essencial para a análise das suas 
repercussões jurídicas, como decorrência da espécie de reorganização 
eleita.
48. No primeiro caso, o relativo à reorganização da sociedade, se está 
diante de providência em tudo compatível com o exercício regular dos 
poderes de supervisão  reservados ao Banco Central perante a instituição 
financeira em crise. Nesse contexto, a imposição de medidas voltadas à 
capitalização da sociedade e, na sua impossibilidade, à transferência do seu 
controle a quem possa promover a sua capitalização, ou, alternativamente à 
transferência de controle cogitada, à reorganização societária, por meio de 
incorporação, fusão ou cisão da sociedade em crise.
49. No segundo caso, o de reorganização da atividade operacional bancária 
(ou reorgarnização da empresa), verifica-se situação em que, submetida já 
a instituição em crise a um dos regimes especiais regulados na Lei nº 6.024, 
de 13 de março de 1974, ou no Decreto-Lei nº 2.321,. de 25 de fevereiro de 
1987, o responsável pelo correspondente regime identifica como oportuno e 
conveniente [...] adotar uma das medidas cogitadas nos incisos do art. 6º, 
quais sejam:
[...]
53. o problema que ora desafia enfrentamento tem a ver, portanto, com o 
fato de que instituições sadias que acudiram ao chamamento do Estado 
para assumir a atividade operacional bancária de instituições em crise não 
podem se ver posteriormente obrigadas a assumir outras obrigações, de 
responsabilidade exclusiva de massas em liquidação, sob o (equivocado) 
argumento de que na relação de mera aquisição de ativos (e 
correspondente assunção de ativos) haveria sucessão universal de 
obrigações.
[...] A lei brasileira confere ao Banco Central o poder de escolher entre a 
sucessão universal (mediante o uso das ferramentas previstas no art. 5º da 
Lei nº 9.447, de 1998) e a transferência parcial de ativos e passivos para 
outra instituição (mediante o uso das prerrogativas do art. 6º da mesma lei), 
situação que é incompatível com a sucessão universal.
[...]
86. Tal como já exposto anteriormente, a opção da autoridade monetária 
pela reorganização da atividade bancária mediante a transferência de 
apenas parte dos ativos e passivos selecionados, produz o efeito de 
submeter ao regime concursal da par conditio creditorum os créditos, 
presentes e futuros, não transferidos. Os acionistas da instituiçãoem 
liquidação (quando não chamados a pagar pelo passivo descoberto) têm a 
expectativa de receber o saldo remanescentes do ativo, após a liquidação 
do passivo. Quando uma decisão superveniente imputa a responsabilidade 
pelo pagamento de certos créditos a terceiros, o efeito prático é diminuir o 
passivo da massa liquidanda, diminuindo o risco dos acionistas serem 
chamados a cobrir eventuais passivos a descoberto e, no limite, de receber 
um saldo maior após o encerramento da liquidação. Assim, a intervenção 
judicial feita à guiza de proteger credores, tem o efeito prático de beneficiar 
os acionistas (inclusive controladores) que conduziram, ativa ou 
passivamente, a instituição à crise que ameaçava toda a economia nacional.

O Ministério Público Federal manifestou-se da seguinte forma:

Documento: 1881661 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/12/2019 Página  15 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Ora, conforme se depreende do trecho transcrito, a controvérsia devolvida 
a essa Corte Superior foi decidida pelo Tribunal de origem com base em 
cláusulas do Contrato de Compra e Venda de Ativos e Assunção de 
Obrigações firmado entre as duas instituições financeiras (Unibanco S.A. e 
Banco Nacional S.A.), de modo que, para infirmar as conclusões do v. 
acórdão recorrido, tal como pretendem os Recorrentes, seria imprescindível 
o reexame do referido instrumento contratual, o que não se admite na via do 
especial, ante o veto da Súmula 5/STJ. Em outras palavras, reconhecida a 
ilegitimidade passiva ad causam do Unibanco S.A., conclusão esta 
amparada substancialmente em análise contratual, desarrazoado seria a 
exigência da garantia do juízo da execução a quem nem sequer pode ser 
parte na lide.
[...]
Fato é que o órgão julgador apresentou fundamentação clara e suficiente 
para sustentar o seu posicionamento, não sendo o recurso integrativo a via 
própria para rediscutir o julgado, como bem ilustra o seguinte precedente:
[...]
21. Pelas razões expostas, e ao lume dos precedentes transcritos e 
mencionados, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo conhecimento 
parcial do presente recurso especial e, nesta parte, pelo seu não 
provimento.

É o relatório. 
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RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : M ALTBERG CINEMA E VIDEO LTDA 
RECORRENTE : MARCO ANTONIO ALTBERG 
ADVOGADOS : LUIZ AFFONSO CHAGAS FILHO E OUTRO(S) - RJ024154 
   MICHEL PACHÁ JUNIOR E OUTRO(S) - RJ121168 
RECORRIDO : UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 
ADVOGADOS : CECÍLIA MENDES DE MAGALHÃES E NOVAES E OUTRO(S) - 

RJ103689 
   HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES  - SP166101 
   RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER  - DF019535 
   LUIZ CARLOS STURZENEGGER  - DF001942A
   ANSELMO MOREIRA GONZALEZ  - SP248433 

EMENTA
RECURSO ESPECIAL. BANCO NACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
EM CRISE DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL. MODELO DE 
REESTRUTURAÇÃO BANCÁRIA GOOD BANK/BAD BANK. 
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA OU OUTRAS SOCIEDADES, 
ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO, DE BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES. OPERAÇÃO PREVISTA EM LEI. CONFUSÃO COM 
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA OU CISÃO. DESCABIMENTO. ATO DE 
IMPÉRIO. EXPROPRIAÇÃO PRATICADA PELA AUTARQUIA BANCO 
CENTRAL (NO RESGUARDO DA ECONOMIA PÚBLICA E DOS 
INTERESSES DOS DEPOSITANTES E INVESTIDORES). 
RECONHECIMENTO DE FRAUDE PERPETRADA PELO BANCO 
ADQUIRENTE, DE EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO OU DE OBRIGAÇÃO 
ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO COM O ESTADO. 
INVIABILIDADE. DEFINIÇÃO DA HIGIDEZ DE ATO DE ALIENAÇÃO 
PROMOVIDO PELO BACEN. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. 

1. Não houve reorganização societária ou transferência de ações do 
Banco Nacional, pois a alienação foi promovida em Regime de 
Administração Especial Temporária - RAET, por ato próprio de 
intervenção do Conselho Diretor nomeado pelo Banco Central, que 
celebrou com o Unibanco contrato de compra e venda (Contrato de 
compra e venda de assunção de direitos e obrigações e de prestação de 
serviços e outras avenças). Com efeito, não se trata de sucessão 
universal com  incorporação, ou sucessão singular com a cisão parcial, 
mas de procedimento - também típico - previsto em normatização 
especial.

2. A insolvência de um banco tem o condão de gerar como efeito reflexo a 
escassez da moeda, corridas bancárias e quebras generalizadas, que 
tendem a abalar todo o sistema financeiro, provocando instabilidades 
macroeconômicas. Por isso, é pacífico, na abalizada doutrina 
especializada, que o regime de saneamento das instituições financeiras 
em crise se justifica em face do interesse público, provendo o Estado de 
instrumental rápido e eficiente para atuar no mercado financeiro com 
vistas a evitar que situações individuais possam colocar em risco a 
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solidez ou a eficiência do sistema. 

3. Abatidos por crise verificadas na década de 90, alguns bancos 
brasileiros não conseguiram honrar os seus compromissos, o que 
desencadeou uma crise sistêmica que atingiu seu auge em 1995 com a 
intervenção nos Bancos Econômico e Nacional. Para superar esse 
cenário de crise, o Governo adotou medidas de saneamento bancário 
constantes da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 2.208, de 3 
de novembro de 1995, e da Medida Provisória n. 1.179, editada naquela 
mesma data, as quais, em conjunto, ficaram conhecidas como PROER.

4. A Medida Provisória n. 1.470-16/1997, convertida na Lei n. 9.447/1997, 
estabelece no art. 6º, I, que, no resguardo da economia pública e dos 
interesses dos depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o 
conselho diretor da instituição submetida aos regimes de intervenção, 
liquidação extrajudicial ou administração especial temporária, quando 
prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá, 
na mesma linha do que também se extrai do Direito Comparado, cindir o 
banco em dois, tornando operação típica o modelo de reestruturação 
bancária good bank/bad bank. Nessa espécie de reestruturação, a parte 
contendo "bons ativos" é negociada no mercado e a "parte ruim" é 
liquidada ou submetida a programa de recuperação por instituições 
especializadas.

5. Como o Banco Nacional foi submetido ao regime de administração 
especial temporária, um Conselho Diretor nomeado pelo Banco Central 
assumiu a administração, perdendo os administradores e os conselheiros 
fiscais o mandato. Na forma permitida pelo art. 6º, I, da Lei n. 9.447/1997, 
com a prévia anuência da Autarquia, transferiu-se para o Unibanco 
conjunto especificado de bens, direitos e obrigações da empresa e de 
seus estabelecimentos. Com efeito, não procede a assertiva do 
recorrente de que houve fraude perpetrada pelo adquirente, sendo o 
negócio celebrado ato de império de reorganização da atividade 
operacional bancária, que não implica  nenhuma forma de proteção aos 
sócios da instituição financeira em crise, caracterizando ato de 
expropriação por efeito da lei, originária, assemelhada à arrematação em 
hasta pública. 

6. Por um lado, o elemento abstrato da obrigação consiste no vínculo 
jurídico estabelecido entre os sujeitos, unindo credor e devedor, de modo 
a possibilitar que um deles exija do outro o objeto da prestação. Por outro 
lado, a dívida é estranha à parte cindida adquirida, não sendo os 
recorrentes credores do Unibanco, só se podendo conceber ação 
buscando a anulação do próprio ato administrativo de alienação de bens e 
direitos praticado por Conselheiros nomeados pelo Banco Central - com a 
prévia anuência da autarquia - da alienação dos bens e direitos da 
instituição financeira ora em liquidação, ao fundamento de ter sido 
indevidamente comprometida a garantia de solvência dos créditos.

7.  Não se extrai das teses dos recorrentes nada que pudesse afastar a 
higidez do ato de alienação promovido pelo Banco Central, sendo o ato 
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administrativo federal de alienação de bens e direitos válido e legítimo, 
visto que não foi anulado por juiz competente em demanda que 
naturalmente deveria integrar o Bacen como litisconsorte passivo 
necessário. O exame da questão esbarraria em óbice de competência, 
pois, na verdade, estar-se-ia definindo a higidez do ato administrativo da 
autarquia federal, considerando que o princípio do juiz constitucionalmente 
competente vem integrar as garantias do devido processo legal.

8. Recurso especial não provido. 
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VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 

2. Para logo, como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, 

contradição ou obscuridade quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele 

defendido pela parte, conforme será desenvolvido a seguir.

Dessarte, não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de 

origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, não cabendo confundir omissão, 

obscuridade e contradição com entendimento diverso do perfilhado pela parte.

3. Quanto à alegada violação do art. 475-L do CPC/1973, por ter o banco 

recorrido oferecido impugnação sem garantia do Juízo, é bem de ver que, como relatado, o 

próprio recorrente admite que o Unibanco nem sequer integrou a relação processual e que o 

Banco Nacional permanece em liquidação extrajudicial; isto é, não houve, por exemplo, 

operação de incorporação de companhia. 

Ademais, os próprios recorrentes admitem que, por ser remota a chance de 

receberem seu crédito pelo procedimento administrativo de liquidação extrajudicial, 

"resolveram acionar" também o Unibanco, já na fase de cumprimento de sentença.

As alegações para a inclusão do recorrido no polo passivo, como repisado no 

recurso especial, são as seguintes: a) o Unibanco é sucessor do Banco Nacional; b) a 

operação de compra de ativos caracteriza-se como "roupagem jurídica para lesar credores" 

mediante a aquisição do patrimônio da entidade liquidanda devedora; c)  o Banco passou a 

operar valendo-se das agências e da clientela do Banco Nacional; d) embora seja possível 

habilitar o crédito na liquidação extrajudicial, é remota a possibilidade de êxito.

Deveras, na verdade, o fundamento para inclusão do recorrido assenta-se na 

pretensão de desconsideração da personalidade jurídica por suposta fraude e confusão 

patrimonial, além da alegada incidência da teoria da aparência.

Assim, ainda que na vigência do CPC/1973 não houvesse procedimento 

específico para propiciar a desconsideração da personalidade jurídica, é bem de ver que o 

próprio recorrente admite não haver título executivo abrangendo o recorrido, que nem mesmo 

integrou a relação processual.

O art. 475-J, § 1º, do CPC/1973 estabelece que, caso "o devedor, condenado 
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ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não efetue o pagamento no 

prazo de quinze dias, o montante será acrescido de multa no percentual de dez por cento. Do 

auto de penhora e avaliação será de imediato intimado o executado, podendo oferecer 

impugnação".

Em complemento, o art. 475-L, IV, do CPC/1973, dispositivo tido por violado, 

tem que ser interpretado sistematicamente, à luz do antecedente art. 475-J, o qual, como 

transcrito, determina a intimação do devedor condenado ao pagamento de quantia certa.  

Com efeito, o dispositivo tido por malferido disciplina a impugnação do 

executado - e não a manifestação daquele que, apenas em sede de cumprimento de 

sentença, é intimado acerca do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, 

para propiciar o exercício do contraditório prévio.

Na mesma toada, na vigência do CPC/2015, por um lado, o art. 523 também 

prescreve que, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, bem 

como na hipótese de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito no prazo de 15 dias. Por outro lado, o art. 525 do Códex define que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o interregno de 15 dias para 

que o executado apresente sua impugnação.

Ora, no caso, não se poderia mesmo conceber que a intimação fosse para o 

pagamento do débito do Banco em liquidação, sendo descabida a tese recursal acerca da 

necessidade de garantia do Juízo para oferecimento de manifestação.

Portanto, ainda que se entendesse que a intimação ocorreu nos moldes do art. 

475-J, § 1º, do CPC/1973 - o que foi descartado pelas instâncias ordinárias -, evidentemente, 

nessa circunstância, a impugnação deveria ser recebida como exceção de pré-executividade, 

em vista de que a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, relativa a pessoa jurídica 

estranha à relação processual, sem prévio contraditório, justificaria o manejo dessa peça 

processual por ser  "cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os 

pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo 

atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória" 

(AgInt no REsp n. 1.416.119/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017).

4. A principal questão controvertida consiste em saber se a alienação de bens, 

direitos e obrigações de instituição financeira previamente autorizada pelo Banco Central, nos 

moldes do art. 6º, I, da Lei n. 9.447/1997 - em regime de intervenção, liquidação extrajudicial 

ou de administração especial temporária - RAET -, pode caracterizar sucessão empresarial a 

ensejar que a adquirente venha, em virtude dessa operação, a responder por débito estranho 
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ao negócio jurídico.

O Juízo de primeira instância anotou:

Foi proferida decisão na fase de execução à fls.608/611 reconhecendo a 
prescrição do crédito.
Interposta apelação, a 2 2 instância afastou a prescrição e determinou a 
apreciação das demais questões suscitadas (fls.7201726). Foi interposto 
recurso perante o STJ, que não foi conhecido (f1.906).
[...]
O Ministério Público pugnou pela suspensão do cumprimento de sentença 
em razão da liquidação extrajudicial.
[...]
A prescrição já foi afastada pela segunda instância. 
Com relação à sucessão do Nacional pelo Unibanco, bem como à inclusão 
do Unibanco na fase de cumprimento de sentença sem ter participado da 
fase de conhecimento, reiterada jurisprudência desse Tribunal de 
Justiça tem decidido que com a incorporação do Banco Nacional, 
houve também a incorporação do passivo, não havendo nenhum 
óbice na sua inclusão como executado sem que sido na parte na 
fase de conhecimento. (fl. 227)

O acórdão recorrido, por seu turno, dispôs:

O vínculo jurídico estabelecido entre as instituições financeiras, 
consubstanciado no Contrato de Compra e Venda de Ativos e 
Assunção de Obrigações, às fls. 159/172, não implica, 
necessariamente, a assunção de toda a universalidade de direitos e 
obrigações do Banco Nacional pelo Unibanco. Em uma análise mais 
apurada do referido documento denota-se que foi transferido ao 
agravante somente o que se entende por "atividade operacional 
bancária", da qual certamente não se inclui a prestação de serviços 
de produção de programas para veiculação em rede de televisão.
O Banco Nacional, ora em liquidação extrajudicial, negociou com o 
agravante a aquisição parcial de seus ativos, assim não pode este ser 
considerado plenamente o sucessor daquele, até em razão da mencionada 
situação de liquidação, não estando o presente débito incluído entre as 
obrigações assumidas pela agravante. O contrato celebrado entre os 
bancos claramente prevê às fls. 164, cláusula quinta, item 5, que 
continuarão sendo de responsabilidade do Banco nacional os 
passivos, inclusive junto ao público, que não tiverem sido 
assumidos pelo Unibanco. Já a cláusula oitava, item 2, subitem 2.2, 
estabelece que será do Banco Nacional todo e qualquer passivo 
referentes à indenizações, gratificações e prêmios, obviamente não 
relacionados com as atividades operacionais bancárias transferidas 
ao agravante.
A aquisição pelo Unibanco S/A de ativos e passivos do Banco 
Nacional S/A, especificados no referido contrato com a autorização 
do Banco Central, não o transforma em parte legítima para a 
presente execução, pois a relação jurídica estabelecida entre os bancos 
constitui evidente cisão parcial, na qual o agravante, comprador de alguns 
ativos, não responde indistintamente pelo passivo. 
[...]

Documento: 1881661 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 18/12/2019 Página  22 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Reitera-se o crédito exequendo, advindo de contrato de prestação de 
serviços de produção de programas para veiculação em rede de televisão, 
sem qualquer relação com a continuidade das atividades bancárias, não foi 
transferido ao agravante, já que tal serviço inadimplido não pode ser 
considerado uma atividade operacional bancária. Ademais, a sociedade 
vendedora (Banco Nacional) continua a existir e com patrimônio próprio, não 
devendo, portanto, a instituição compradora (Unibanco) ser considerada 
sua sucessora a título universal. (fls. 329-330)

Diante desse cenário, para julgamento do presente recurso, reputo 

imprescindível mencionar o que a Medida Provisória n. 1.470-16/1997, convertida na Lei n. 

9.447/1997, estabelece nos arts. 1º, 2º, 5º e 6º, in verbis:

Art. 1º A responsabilidade solidária dos controladores de instituições 
financeiras estabelecida no art. 15 do Decreto-lei nº 2.321, de 25 de 
fevereiro de 1987, aplica-se, também, aos regimes de intervenção e 
liquidação extrajudicial de que trata a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974.
------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
Art. 2º O disposto na Lei nº 6.024, de 1974, e no Decreto-lei nº 2.321, de 
1987, no que se refere à indisponibilidade de bens, aplica-se, também, aos 
bens das pessoas, naturais ou jurídicas, que detenham o controle, direto ou 
indireto das instituições submetidas aos regimes de intervenção, liquidação 
extrajudicial ou administração especial temporária.
§ 1º Objetivando assegurar a normalidade da atividade econômica e os 
interesses dos credores, o Banco Central do Brasil, por decisão de sua 
diretoria, poderá excluir da indisponibilidade os bens das pessoas jurídicas 
controladoras das instituições financeiras submetidas aos regimes 
especiais.
§ 2º Não estão sujeitos à indisponibilidade os bens considerados 
inalienáveis ou impenhoráveis, nos termos da legislação em vigor.
§ 3º A indisponibilidade não impede a alienação de controle, cisão, fusão ou 
incorporação da instituição submetida aos regimes de intervenção, 
liquidação extrajudicial ou administração especial temporária.
------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
Art. 5º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 
2º e 15 da Lei nº 6.024, de 1974, e no art. 1º do Decreto-lei nº 2.321, de 
1987, é facultado ao Banco Central do Brasil, visando assegurar a 
normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos 
depositantes, investidores e demais credores, sem prejuízo da posterior 
adoção dos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou 
administração especial temporária, determinar as seguintes medidas:
I - capitalização da sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu 
soerguimento, em montante por ele fixado;
II - transferência do controle acionário;
III - reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão ou 
cisão.
Parágrafo único. Não implementadas as medidas de que trata este artigo, 
no prazo estabelecido pelo Banco Central do Brasil, decretar-se-á o regime 
especial cabível.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------
Art. 6º No resguardo da economia pública e dos interesses dos depositantes 
e investidores, o interventor, o liquidante ou o conselho diretor da instituição 
submetida aos regimes de intervenção, liquidação extrajudicial ou 
administração especial temporária, quando prévia e expressamente 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente ou em conjunto, 
bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus estabelecimentos;
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a assunção de 
obrigações por outra sociedade;
III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou sociedades 
para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte, bens, direitos e 
obrigações da instituição sob intervenção, liquidação extrajudicial ou 
administração especial temporária, objetivando a continuação geral ou 
parcial de seu negócio ou atividade.

É também importante consignar que é incontroverso não ter havido 

reorganização societária ou transferência de ações. Na verdade, a alienação foi promovida 

em Regime de Administração Especial Temporária - RAET, por ato próprio de intervenção do 

Conselho Diretor nomeado pelo Bacen - e não dos sócios do Banco nem dos gestores por 

aqueles indicados -, que celebrou com o Unibanco contrato de compra e venda (Contrato de 

compra e venda de assunção de direitos e obrigações e de prestação de serviços e outras 

avenças).

5. Nesse passo, consoante aduzido pelo próprio recorrente, o Banco liquidando 

subsiste com personalidade jurídica, submetendo-se ao procedimento de liquidação 

extrajudicial,  não havendo falar, pois, na caracterização do instituto jurídico da incorporação, 

disciplinado pelo art. 227 da Lei n.  6.404/1976, por meio do qual uma das sociedades, após 

aprovação por assembleia-geral de cada companhia, é absorvida por outra, que lhe sucede 

em todos os direitos e obrigações.

É que o "pressuposto essencial da incorporação de uma companhia por outra é 

a extinção da companhia incorporada". "Opera-se, com a incorporação da companhia, a 

transmissão do patrimônio integral da incorporada para a incorporadora, que sucede a 

incorporada 'in universum ius' em todos os seus direitos e obrigações" (EIZIRIK, Nelson. 

WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge (Coord.). Fusão, cisão, incorporação e temas correlatos. 

São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 78-83).

Por certo, não se ignora que a transformação, a incorporação, a fusão e a cisão 

de sociedades são negócios jurídicos contratuais típicos, espécies de negócios jurídicos do 

gênero "reorganização societária" (PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. 

Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1.737), com efeitos, sobretudo interna corporis, que 

possuem o condão de promover alterações subjetivas nas obrigações assumidas pelas 

companhias envolvidas - mediante, por exemplo, sucessão universal ou singular, com 
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possibilidade de oposição dos credores -, mas não alterações objetivas, de cunho material, 

na substância dos contratos pretéritos.

Por sua vez, o art. 229 da Lei  n.  6.404/1976 dispõe que "cisão é a operação 

pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, 

constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver 

versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão".

Ressalte-se que, notadamente em sociedades por ações, é o patrimônio da 

sociedade o garante direto do adimplemento das obrigações contraídas, de sorte que 

qualquer alteração patrimonial da companhia, para mais ou para menos, tem impacto direto 

na situação jurídica dos credores, tendo estes mais ou menos garantias de solvência dos 

seus créditos.

Na verdade, é fácil perceber que, tanto na chamada cisão total quanto na cisão 

parcial, o patrimônio da sociedade é modificado, circunstância em si bastante para, em 

princípio, despertar o legítimo interesse dos credores da companhia, pois a garantia de 

solvência dos créditos pode ter sido comprometida. 

Na cisão total, ocorre a versão de todo o patrimônio da sociedade cindida, que 

se extingue sem se dissolver (art. 219, inciso II, da  Lei n.  6.404/1976 ); na cisão parcial, há o 

escoamento de parte do patrimônio da sociedade cindida, a qual se mantém com o capital 

diminuído.

Por essa razão, mercê do fato de que, tanto na cisão total quanto na parcial, há 

alteração da garantia de satisfação dos credores da sociedade, a regra da responsabilização 

das sociedades cindidas e das que absorveram seu patrimônio é a da solidariedade. 

Nesse sentido, dispôs com clareza meridiana a parte final do caput do art. 233 

do mencionado Diploma legal:

A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu 
patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira 
anteriores à cisão.

Na mesma direção, confira-se o magistério de Fran Martins:

Havendo cisão com versão integral do patrimônio social, a sociedade 
cindida desaparece, passando seu patrimônio a integrar ou mesmo compor 
o patrimônio das sociedades que se formam ou que preexistiam e recebem 
parte do patrimônio da sociedade extinta. Em tal situação, os credores, que 
eram garantidos pelo patrimônio integral da sociedade extinta, seriam 
prejudicados se ficassem garantidos apenas pelo patrimônio de uma das 
sociedade a que foi transferido parte do patrimônio da cindida. Daí estipular 
a lei - logicamente não poderia ser de outra maneira - que as sociedades 
que absorverem parcelas do patrimônio da sociedade extinta, quando 
ocorre versão total do patrimônio, respondem, solidariamente, pelas 
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obrigações da extinta, já que ditas sociedades foram beneficiadas por 
parcelas do patrimônio da mesma.
Poderá, entretanto, verificar-se apenas uma cisão parcial, sendo transferido 
parte do patrimônio da sociedade para uma outra, existente ou criada para 
esse fim, permanecendo a sociedade cindida com parte do seu patrimônio 
primitivo. Ainda aqui os credores teriam reduzida a garantia da satisfação 
dos seus créditos, visto como, para a sociedade que permanece, diminuiu o 
patrimônio. A lei, obedecendo ao mesmo princípio de justiça em relação aos 
direitos dos credores, dispõe que a companhia cindida que subsistir e a ou 
as sociedades que recebeu ou receberam parte do seu patrimônio são 
solidariamente responsáveis pela satisfação das obrigações assumidas pela 
sociedade cindida antes de ser operada a cisão (MARTINS, Fran. 
Comentários à lei das sociedades anônimas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pp. 965/966).

Excepciona-se, porém, a regra da solidariedade na cisão parcial, havendo 

estipulação em sentido contrário no protocolo de cisão acerca das responsabilidades sociais, 

hipótese na qual poderia haver repasse às sociedades que absorveram o patrimônio da 

cindida, mas apenas das obrigações que lhes fossem expressamente transferidas, 

circunstância que afastaria a solidariedade relativa às obrigações anteriores à cisão.

Na hipótese de operações comuns de reorganização societária, se houver, no 

protocolo de cisão, estipulação restritiva da solidariedade entre a cindida e as incorporadoras, 

deve-se garantir aos credores da companhia a oposição de impugnação, se exercido tal 

direito no prazo de 90 dias a contar da publicação dos atos da cisão, mediante notificação à 

sociedade devedora (parágrafo único do art. 233 da Lei n. 6.404/1976).

Daí se conclui ser condição necessária à oposição contra as estipulações 

restritivas do termo de cisão parcial que o opoente ostente a classe de credor da companhia 

cindida, o que é indispensável à caracterização da legitimidade e do interesse para a 

impugnação a que faz menção o normativo supracitado.

 Em suma, muito embora possa haver sucessão universal, com a 

incorporação, e, por vezes, sucessão singular, com a cisão parcial, a depender dos 

termos do protocolo, não se trata do instituto de direito societário "incorporação" ou 

"cisão", mas de procedimento, também típico, previsto em normatização especial.

6. De outra parte, cumpre rememorar que os bancos podem atravessar crise 

de liquidez ou patrimonial. A de liquidez ocorre quando faltam recursos disponíveis em caixa 

para saldar as obrigações; já a patrimonial, que é propriamente de insolvência, verifica-se 

quando o passivo da casa bancária é superior ao seu ativo. 

A insolvência de um banco tem o condão de gerar como efeito reflexo a 

escassez da moeda, corridas bancárias e quebras generalizadas, que tendem a abalar todo 
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o sistema financeiro, provocando instabilidades macroeconômicas (RODRIGUES, Frederico 

Viana. Insolvência bancária: liquidação extrajudicial e falência. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2004, p. 70).

É pacífico, na abalizada doutrina especializada (Rubens Requião, Mauro 

Rodrigues Penteado, Darcy Bessone  e Jairo Saadi), que o regime de saneamento das 

instituições financeiras em crise se justifica em face do interesse público, provendo o Estado 

de instrumental rápido e eficiente para atuar no mercado financeiro a fim de evitar que 

situações individuais possam colocar em risco a solidez ou a eficiência do sistema. 

Nessa linha de intelecção, na iminência de uma crise bancária, compete ao 

Banco Central valer-se de um dos três regimes especiais de saneamento: intervenção 

administrativa, administração especial temporária e liquidação extrajudicial.

No caso específico, como é notório, "abatidos pelos impactos das reviravoltas 

econômicas da década de 90, alguns bancos brasileiros não conseguiram honrar os seus 

compromissos, o que desencadeou uma crise sistêmica que atingiu seu auge em 1995 com 

a intervenção do Banco Econômico e a liquidação do Banco Nacional". De fato, para superar 

esse cenário de crise, o Governo adotou medidas de saneamento bancário constantes da 

Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 2.208, de 3 de novembro de 1995, e da Medida 

Provisória n. 1.179, editada naquela mesma data, que, em conjunto, ficaram conhecidas 

como PROER (RODRIGUES, Frederico Viana. Insolvência bancária: liquidação extrajudicial 

e falência. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 80-81).

Entre as medidas associadas ao Proer no período, merecem destaque o 

fortalecimento dos poderes do Banco Central na implantação dos regimes especiais de 

intervenção, viabilizando a adoção do modelo de cisão good bank/bad bank, e a criação do 

Fundo Garantidor de Créditos.

A Medida Provisória n. 1.470-16/1997, convertida na Lei n. 9.447/1997, prevê no 

art. 5º ser facultado ao Banco Central do Brasil determinar as seguintes medidas visando 

assegurar a normalidade da economia pública e resguardar os interesses dos depositantes, 

investidores e demais credores, sem prejuízo da posterior adoção dos regimes de 

intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial temporária: a) capitalização da 

sociedade, com o aporte de recursos necessários ao seu soerguimento, em montante por 

ele fixado; b) transferência do controle acionário; c) reorganização societária, inclusive 

mediante incorporação, fusão ou cisão. 

O art. 6º, aplicável ao caso concreto, estabelece que:

Art. 6º No resguardo da economia pública e dos interesses dos 
depositantes e investidores, o interventor, o liquidante ou o 
conselho diretor da instituição submetida aos regimes de 
intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial 
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temporária, quando prévia e expressamente autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, poderá:
I - transferir para outra ou outras sociedades, isoladamente ou em 
conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus 
estabelecimentos; 
II - alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a assunção 
de obrigações por outra sociedade; 
III - proceder à constituição ou reorganização de sociedade ou sociedades 
para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte, bens, direitos e 
obrigações da instituição sob intervenção, liquidação extrajudicial ou 
administração especial temporária, objetivando a continuação geral ou 
parcial de seu negócio ou atividade.

Como expresso no dispositivo legal de regência, cuida-se de ato no resguardo 

da economia pública e dos interesses dos depositantes e investidores, mediante o qual o 

Conselho Diretor da instituição submetida ao regime de administração especial temporária, 

prévia e expressamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, alienou bens e direitos de 

terceiro no mencionado contrato de compra e venda. 

De fato, como bem pontuado em profícuo estudo de mestrado elaborado por 

Frederico Viana Rodrigues, sob orientação de Osmar Brina Corrêa-Lima, ao contrário do 

consumidor que adquire testando previamente uma mercadoria, o cliente bancário não possui 

condições de avaliar adequadamente se seu dinheiro, aplicado ou depositado no banco, 

ser-lhe-á devolvido quando solicitado. A preservação do direito do consumidor/depositante 

tem sido historicamente a principal justificativa da intervenção governamental no setor 

(RODRIGUES, Frederico Viana. Insolvência bancária: liquidação extrajudicial e falência. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 66-67).

Nesse contexto, como pontuado pelo amicus curiae Banco Central do Brasil, o 

art. 6º da Lei n. 9.447/1997 consagra o modelo de reestruturação bancária  good bank/bad 

bank, tornando-o operação típica, em que o banco é cindido em dois. 

Desse modo, a parte contendo bons ativos é negociada no mercado, e a "parte 

ruim" é liquidada ou submetida a programa de recuperação por instituições especializadas. 

Esse "modelo foi adotado na vigência do PROER, com êxito em proteger os depositantes e 

promover a estabilidade do sistema financeiro, mediante a venda da parte saudável (good 

bank) do Banco Nacional ao Banco Unibanco (1995), do Banco Econômico ao Banco Excel 

(1996), do Banco Banorte ao Banco Bandeirantes (1996) e do Banco Bamerindus ao Banco 

HSBC (1997)" (RODRIGUES, Frederico Viana. Insolvência bancária: liquidação extrajudicial e 

falência. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 81).

Convém anotar que essa mesma solução também é verificada no direito 

comparado, como pontua o amicus curiae Banco Central do Brasil, in verbis:

31. Vale referir, nesse sentido, que o sistema norte-americano prevê a 
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atuação de uma agência com mandato legal para promover a resolução de 
crises bancárias com atribuições semelhantes às do Banco Central 
brasileiro. Trata-se do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), 
estabelecido pelo Banking Act, de 16 de junho de 1933. No seu manual de 
resoluções 8 , o FDIC apresenta quais são os seus principais métodos de 
resolução de crises bancárias, in verbis:

“RESOLUTION TRANSACTION METHODS 
To minimize disruption to the local community when an institution fails, the 
FDIC must perform the resolution process as quickly and smoothly as 
possible. Currently, the FDIC uses two basic resolution methods: 
Purchase and Assumption (P&A) transactions and deposit payoffs.
The most common method for resolving a failing institution is the P&A 
transaction, of which there are several types. In a P&A transaction, a 
healthy institution agrees to purchase some or all of the assets of the 
failed institution and assumes some or all of the liabilities, including all 
insured deposits, as dictated by the language in the P&A agreement.
In a deposit payoff, the FDIC as insurer pays all the insured depositors of 
the failed financial institution. This resolution option is only executed when 
the FDIC does not receive a P&A bid that meets the least cost test. Other 
resolution methods that are no longer used include: net worth certificate 
programs, income maintenance agreements, capital forbearance 
programs, and loan loss amortization programs.” 

32. Consoante se pode aferir, o principal método de resolução de crises 
bancárias no sistema norte-americano é justamente o da cisão parcial da 
instituição financeira que se encontra em crise.
33. No sistema da Comunidade Europeia, existe uma autoridade central na 
União Bancária europeia que tem a responsabilidade de assegurar uma 
resolução ordeira dos bancos em crise, como o menor impacto possível na 
economia real, no sistema financeiro e nas finanças públicas. Cuida-se do 
Conselho Único de Resolução [Single Resolution Board (SRB)], 
estabelecido pelo Regulamento (EU) n.º 806/2014 do Parlamento Europeu e 
do Conselho 10 , de 15 de julho de 2014, que criou regras e procedimentos 
uniformes para a resolução de instituições financeiras.
34. Nas consideranda da resolução, foram apresentados os objetivos do 
processo de resolução, in verbis:
[...]
35. Fácil é perceber que são exatamente os mesmos objetivos perseguidos 
pelo ordenamento brasileiro.
36. Quanto aos instrumentos a serem utilizados para a resolução da 
instituição financeira em crise, os consideranda apresentam as seguintes 
diretrizes, ad litteram:
[...]
37. No corpo da resolução, estão previstos mecanismos de mesmo matiz 
daqueles existentes nas normas brasileiras, como se pode aferir no art. 22, 
ipsis verbis:

[...]
5. Se forem utilizados os instrumentos de resolução referidos no n.o 2, 
alíneas a) ou b), do presente artigo para transferir apenas parte dos 
ativos, direitos ou passivos de uma instituição objeto de resolução, a 
entidade remanescente a que se refere o artigo 2.o de onde foram 
transferidos os ativos, direitos ou passivos é liquidada ao abrigo dos 
processos normais de insolvência.”
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38. Dessume-se, portanto, que, nos principais sistemas jurídicos do mundo, 
a cisão da instituição financeira em crise, com venda de partes do seu ativo 
e passivo, é o principal mecanismo de resolução, uma vez que se apresenta 
como a medida que permite contemplar de forma mais equitativa todos os 
objetivos e princípios que devem reger a matéria.

Efetivamente, como o Banco Nacional foi submetido ao regime de 

administração especial temporária, um Conselho Diretor nomeado pelo Banco Central 

assumiu a administração, perdendo os administradores e conselheiros fiscais o mandato. 

Na forma permitida pelo art. 6º, I,  da Lei n. 9.447/1997, tal Conselho, com a 

prévia anuência da Autarquia, poderá  transferir para outra ou outras sociedades, 

isoladamente ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa ou de seus 

estabelecimentos.

É dizer, a toda evidência, não procede a assertiva do recorrente de que houve 

fraude perpetrada pelo adquirente, sendo o negócio celebrado ato de império de 

reorganização da atividade operacional bancária, que não implica proteção aos sócios da 

instituição financeira em crise, mas textual resguardo legal dos interesses dos depositantes e 

investidores e manutenção da normalidade da economia pública.

A operação é claramente ato de expropriação por efeito da lei, originária, 

assemelhada à arrematação em hasta pública. É o próprio Estado que aliena, segregando 

bens e direitos do patrimônio da instituição financeira em crise, sem necessidade de 

obtenção do consentimento dos acionistas nem mesmo de qualquer outra pessoa, 

diversamente do que se verifica nos casos de alienações comuns de bens e direitos ou de 

cessões de créditos ou débitos. 

Mutatis mutandis, vem bem a calhar a lição doutrinária acerca da arrematação 

em hasta pública:

A alienação judicial assemelha-se a um contrato de compra e venda. 
Exatamente porque com ele apenas se assemelha, não um contrato 
de compra e venda. Há, na alienação judicial, a presença soberana 
do Estado, que exerce o poder de expropriar o patrimônio do 
executado, mesmo contra a sua vontade. 
[...]
Há, ainda, um negócio jurídico bilateral de direito público: o Estado 
promove a alienação do bem e um terceiro propõe-se a adquiri-lo. A 
fusão desses dois atos jurídicos gera a alienação judicial. Duas 
declarações de vontade se juntam para a formação de um negócio 
jurídico: de um lado o convite do Estado a que se faça alguma oferta 
(invitatio ad offerendum); de outro, a oferta do licitante. Forma-se 
uma relação jurídica de direito público. 
[...]
A explicação de Pontes de Miranda parece ser definitiva: 'negar-se que seja 
contrato a hasta pública, com a arrematação, a adjudicação, ou a remição, 
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não é negar-lhe a contratualidade. Quando algum jurista investe, armas em 
riste, contra a afirmação de ser negocial a arrematação, ataca o quarte 
vizinho àquele que tinha de atacar, qualquer que pertence aos 
contratos".(DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; 
BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: 
Execução. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 654)

Nessa perspectiva, a Segunda Turma, por ocasião do julgamento do REsp 

914.617/PE, Relatora Ministra Eliana Calmon, sufragou o entendimento de que intervenção e 

liquidação extrajudicial são institutos de direito administrativo e, em consequência, também o 

são os atos praticados pelo interventor. Os contratos firmados sob a égide do PROER 

submetem-se às normas de um microssistema.

Verifique-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO 
ROTATIVO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À 
REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL. PROER. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? CONEXÃO. ART. 
105 DO CPC: INEXISTÊNCIA. ARTS.130 E 332 DO CPC. SENTENÇA NÃO 
CONTAMINADA PELA PROVA PERICIAL DECLARADA NULA. 
LEGITIMIDADE ATIVA: FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE 
CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL: NATUREZA JURÍDICA 
DOS CONTRATOS FIRMADOS ? APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 - 
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO PROER.
1. Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 
535 do CPC, limita-se a alegações genéricas, sem indicação precisa da 
omissão, contradição ou obscuridade do julgado.Não-conhecimento do 
recurso da UNIÃO, nesse ponto, e do recurso especial do BACEN na parte 
em que alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais.
2. Acórdão suficientemente analisado quanto às questões ditas omissas, 
inexistindo contradição na análise da prescrição, sem ofensa ao art. 535 do 
CPC.
3. Inexistindo identidade de objetos e causa de pedir entre a ação em que 
se questiona a nulidade de contrato firmado por instituição financeira sob 
regime de intervenção, e da ação em que se pleiteia a conclusão da 
liquidação extrajudicial da mesma entidade, desnecessária a reunião dos 
feitos por conexão, o que afasta a alegada ofensa ao art. 105 do CPC.
4. A prova pericial foi dispensada, entendendo as instâncias ordinárias 
tratar-se de questão meramente de direito, o que afasta a alegada 
contrariedade aos arts. 130 e 332 do CPC.
5. A questão pertinente à legitimidade ativa foi decidida sob fundamento 
exclusivamente constitucional, não podendo ser examinada em sede de 
recurso especial.
6. Intervenção e liquidação extrajudicial são institutos de Direito 
Administrativo e, em conseqüência também o são os atos praticados 
pelo interventor, o que afasta a aplicação das regras de Direito Privado, 
inclusive no que diz respeito à prescrição, com aplicação do Decreto 
20.910/32.
7. Os contratos firmados sob a égide do PROER submetem-se às 
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normas de um microssistema, a partir da Lei 4.595/64, disciplinadora do 
Sistema Financeiro Nacional, passando à Lei 9.710/98 (MP 1.179/95), que 
criou o programa, e à Resolução 2.208/95, que a regulamentou, com 
expressa previsão para expedição de Circulares do BACEN.
8. Inaplicabilidade da legislação comum, afastada pelo princípio da 
especialidade (art. 2º LICC).
9. Recurso do BACEN conhecido e conhecido em parte o recurso da UNIÃO 
e, nessa parte, providos, afastada a prescrição.
(REsp 914.617/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 15/05/2007, DJ 14/08/2007, p. 292)

 7. Ainda se vê que não é apontado nenhum ato por parte do Unibanco que 

tivesse contribuído para o alegado dano, sendo  certo também que só se poderia conceber 

ação buscando a anulação do próprio ato administrativo, praticado por conselheiros 

nomeados pelo Banco Central, com prévia anuência da autarquia, acerca da alienação dos 

bens e direitos da instituição financeira ora em liquidação, ao fundamento de ter sido 

indevidamente comprometida a garantia de solvência dos créditos, e não para que 

simplesmente o adquirente adimplisse obrigação do Banco em liquidação.

É de curial sabença que o elemento abstrato da obrigação consiste no vínculo 

jurídico estabelecido entre os sujeitos, unindo credor e devedor, de modo a possibilitar que 

um deles exija do outro o objeto da prestação, isto é, que o recorrente demande diretamente 

o recorrente para que possa adimplir o contrato de prestação de serviços firmado com o 

banco em liquidação. 

 O elemento subjetivo da obrigação é dúplice, encontrando-se credor e devedor 

em posições contrapostas. O credor é aquele que pode exigir de outrem um 

determinado comportamento, já o devedor é quem deve cumpri-lo, embora habitualmente 

as partes sejam credoras e devedoras reciprocamente (FARIAS, Cristiano Chaves de; 

ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: obrigações. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, 

p. 77).

Estes são os precedentes das Turmas de Direito privado em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. CISÃO PARCIAL DE BANCO (BAMERINDUS E HSBC). 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE 
SOLIDARIEDADE. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE PARA O 
DESLINDE DA CAUSA. CESSAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO 
BANCO BAMERINDUS S.A. COM AQUISIÇÃO DO PASSIVO PELO BANCO 
SISTEMA S.A. CRÉDITO DO EXEQUENTE PREVISTO NO ROL DE 
CREDORES DA MASSA DO BANCO BAMERINDUS. INCIDÊNCIA DE JUROS 
DE MORA PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL NO PERÍODO DE 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Litígio em tramitação desde 1995, sendo 
redirecionado contra o Banco HSBC a partir 2011. 2. Cumprimento de 
sentença prolatada em ação indenizatória movida contra o Banco 
Bamerindus S.A., à época em liquidação extrajudicial.
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3. Pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença contra o Banco 
HSBC S.A. por ter ele adquirido ativos do banco liquidando. 4.
Aquisição de ativos de banco em liquidação e a possibilidade de sucessão 
frente ao seu passivo. 5. Ausência de solidariedade contratual. 6. A 
sucessão universal empresarial pressupõe a extinção da empresa sucedida. 
7, A cisão parcial de uma empresa não extingue a anterior, sendo 
necessário que, para que ocorra a solidariedade, previsão contratual 
expressa nesse sentido. 8. A aquisição de ativos pelo HSBC do Banco 
Bamerindus, na fase de liquidação extrajudicial que tramitou perante o 
Banco Central, não extinguiu o banco liquidando, o que afasta a sucessão 
universal reconhecida na origem.
9. No pacto de aquisição de ativos do HSBC, não há cláusula contratual de 
solidariedade para com os débitos do banco Bamerindus.
10. Fato superveniente relevante para o deslinde da causa, ensejando a 
aplicação do disposto no art. 462 do CPC/73. 11. Cessação da liquidação 
extrajudicial do Banco Bamerindus S.A., com a aquisição do passivo pelo 
Banco Sistema S.A., constando no rol de credores do banco liquidado o 
crédito do autor da indenizatória. 12. Por ato do Presidente do Banco 
Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União, cessou a liquidação 
extrajudicial do Banco Bamerindus S.A., tendo sido considerada, por 
critérios do Banco Central, atendidas as condições de garantia para 
quitação do passivo do banco liquidando, conforme artigo 19, "a", da Lei 
6.024/74 (com redação anterior à MP nº. 784/17).
13. A aquisição do controle acionário do Banco Bamerindus S.A. pelo Banco 
Sistema S.A., sendo oportunizada a exploração e a retomada das atividades 
do banco liquidando, sob nova direção e nominação, colocando-o na 
condição de sucessor universal, devendo responder pelo crédito advindo do 
título judicial executado. 14. O fato superveniente, consistente na cessação 
da liquidação extrajudicial, gera o redirecionamento do presente 
cumprimento de sentença contra o Banco Sistema S.A., agora na condição 
de devedor originário, na qualidade de sucessor, assumindo, assim, a 
obrigação de indenizar integralmente o demandante, inclusive com a 
incidência de juros de mora sobre todo período do procedimento que 
tramitou no Banco Central do Brasil.
15. Não é extensivo o benefício da massa, previsto no artigo 18, "d", da Lei 
6.024/74, ao seu sucessor, devendo, assim, incidir juros moratórios 
previstos em título judicial pertencentes ao passivo da massa, sob pena de 
violação de direito adquirido.
16. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
(REsp 1441102/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------
------
RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VALORES 
REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO BOJO 
DO PROCESSO 002.98.050031-0/002 EM 20% (VINTE POR CENTO) 
SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO, SUPOSTAMENTE DEVIDOS PELA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HSBC BANK BRASIL S/A, NA QUALIDADE DE 
SUCESSORA DO BANCO BAMERINDUS S/A - EM LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICOU A TEORIA DA 
APARÊNCIA A FIM DE REPUTAR O BANCO HSBC COMO SUCESSOR DO 
BANCO BAMERINDUS.
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INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA HSBC.
1. Inaplicabilidade da teoria da aparência, utilizada para hipóteses nas 
quais, em razão da incidência do CDC, reputa-se o HSBC e o Banco 
Bamerindus, solidariamente responsáveis pelos serviços bancários e seus 
defeitos, ante a impossibilidade de definição escorreita a qual banco está o 
mutuário/correntista vinculado e qual deles hospeda sua escrita contábil 
após a sucessão parcial do Banco Bamerindus pelo HSBC, no tocante à 
assunção de montante determinado de passivos, representados por conta 
de depósitos, cadernetas de poupança e aplicações financeiras de pessoas 
físicas e jurídicas.
2. Hipótese que não versa sobre relação de correntista considerado 
hipossuficiente e a instituição financeira, mas sim de créditos sucumbenciais 
do patrono que logrou êxito em embargos de devedor e fulminou execução 
lastrada em "título" extrajudicial, considerado ilíquido na relação processual 
anterior.
3. No caso ora em foco, há indícios objetivos de que não houve sucessão 
universal entre o HSBC e o Banco Bamerindus, bem como que o crédito 
ensejador da presente contenda remanesceu sob a titularidade do 
Bamerindus. Instâncias ordinárias que se pautaram unicamente na teoria da 
aparência, sem uma análise aprofundada do contrato de compra e venda 
de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, além dos 
termos anexos que respaldaram a negociação.
4. Recurso especial provido para afastar a aplicação da teoria da 
aparência, com a anulação do acórdão recorrido, e determinação do 
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, desta feita, 
mediante o exame minudente do acervo fático-probatório existente nos 
autos.
(REsp 1338793/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 
em 20/06/2013, DJe 17/09/2013)
------------------------------------------------------------------------------------------------
---
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. SUCESSÃO. ILEGITIMIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO 
DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.
1. Não há falar em redirecionamento da execução para a instituição 
financeira ora agravada, pois o devedor originário, consoante 
afirmado pelo Banco Central do Brasil, conservou sua personalidade 
jurídica e sua capacidade de atuação em juízo e fora dele.
Precedente.
2. Incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do 
que dispõe a literalidade do artigo 333, I, do CPC, de modo que o aresto 
incorre em erro ao adotar a premissa de que caberia ao ora agravado 
comprovar que não era devedor.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1431693/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014)
------------------------------------------------------------------------------------------------
------
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HSBC. BAMERINDUS. SUCESSÃO UNIVERSAL. 
NÃO OCORRÊNCIA. TITULARIDADE DOS PASSIVOS. VERIFICAÇÃO EM 
CADA CASO CONCRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. 
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PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. CONSERVAÇÃO. ÔNUS DA 
PROVA. INCUMBÊNCIA DE QUEM ALEGA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o HSBC é parte legítima para integrar 
o polo passivo do cumprimento de sentença exarada nos autos de ação 
revisional proposta contra o Banco Bamerindus.
2. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de não 
reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre o HSBC e o 
Bamerindus, de modo que a verificação da titularidade dos passivos deve 
ser efetivada em cada caso concreto.
3. A ausência de sucessão universal sobressai da leitura do "Instrumento 
Particular de Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assunção de Direitos 
e Obrigações e Outras Avenças" firmado entre o Banco HSBC S.A. e o 
Banco Bamerindus do Brasil S.A. - Sob Intervenção -, da qual se conclui que 
a transferência de determinados ativos e passivos ligados mormente à 
atividade empresarial bancária não gerou a transmissão de todo o 
patrimônio ou da totalidade das obrigações de uma instituição financeira 
para a outra.
4. Nos termos do decidido pela Quarta Turma, no REsp nº 1.338.793/MS, 
Relator Ministro Marco Buzzi, a incidência da teoria da aparência tem lugar 
nos casos em que, havendo sucessão parcial de uma instituição financeira 
por outra, o consumidor (mutuário/correntista) se vê eventualmente 
impossibilitado de definir a qual banco está vinculado ou qual deles 
hospeda sua escrita contábil.
5. O caso dos autos é substancialmente diverso, pois o contrato em 
comento foi celebrado em 19/9/1995 com o Bamerindus, tendo toda a ação 
de conhecimento sido processada contra esse requerido, ao passo que o 
HSBC somente foi incluído no polo passivo da demanda na fase de 
cumprimento de sentença, por meio de decisão exarada em 23/5/2007.
6. O Bamerindus, que foi submetido ao regime especial de liquidação 
extrajudicial por força de ato do Banco Central do Brasil, conservou sua 
personalidade jurídica e capacidade de atuação em juízo e fora dele. 
Precedentes: REsp nº 1.431.693/SP e REsp nº 1.429.173/PA.
7. No caso em apreço, não há nos autos nenhum elemento que indique que 
o passivo objeto do cumprimento de sentença que deu origem ao presente 
recurso especial tenha sido assumido pelo HSBC.
8. Incumbe ao exequente fazer prova do fato que alega, sendo impróprio 
adotar a premissa de que caberia ao ora recorrente comprovar que não era 
devedor.
9. Recurso especial provido.
(REsp 1505282/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 04/09/2015)

8. Nessa circunstância, convém ainda sublinhar que o ato administrativo federal 

de alienação de bens e direitos é válido e legítimo, visto que não foi anulado por juiz 

competente em demanda que naturalmente deveria integrar o Bacen em litisconsórcio 

passivo necessário.

Como visto, não bastasse não se extrair do apurado e das teses do recorrente 

nada que pudesse afastar a higidez do ato de alienação promovido pelo Banco Central, o 
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exame da questão esbarra em óbice de competência, pois, na verdade, a Justiça estadual 

estaria definindo a higidez de ato administrativo de autarquia federal, e o princípio do juiz 

constitucionalmente competente integra as garantias do devido processo legal.

9. Diante do exposto, pelos diversos fundamentos autônomos suscitados, nego 

provimento ao recurso especial.

É como voto. 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2014/0181133-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.470.356 / RJ

Números Origem:  00013861220138190000  13861220138190000  19950010037930  201425152389  
41396619958190001

EM MESA JULGADO: 29/10/2019

Relator

Exmo. Sr. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : M ALTBERG CINEMA E VIDEO LTDA 
RECORRENTE : MARCO ANTONIO ALTBERG 
ADVOGADOS : LUIZ AFFONSO CHAGAS FILHO E OUTRO(S) - RJ024154 

 MICHEL PACHÁ JUNIOR E OUTRO(S) - RJ121168 
RECORRIDO : UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 
ADVOGADOS : CECÍLIA MENDES DE MAGALHÃES E NOVAES E OUTRO(S) - RJ103689 

 HELOÍSA SCARPELLI SOLER MARQUES  - SP166101 
 RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER  - DF019535 
 LUIZ CARLOS STURZENEGGER  - DF001942A
 ANSELMO MOREIRA GONZALEZ  - SP248433 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER, pela parte RECORRIDA: 
UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A 
Dr(a). LUIZ AFFONSO CHAGAS FILHO, pela parte RECORRENTE: MARCO ANTONIO 
ALTBERG

CERTIDÃO

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

A Quarta Turma, por unanimidade, negou 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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