EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recurso Especial nº 1015328-03.2014.8.26.0053

ALSARAIVA COMERCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI., nos autos do recurso especial interposto contra o v. acórdão de apelação de fls.
1733/1741 complementado pelo v. acórdão de embargos de declaração de fls.
1773/1777, em que é Recorrida, sendo Recorrentes PROCON/SP – FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, atendendo ao r. despacho disponibilizado no Diário da Justiça de 24/06/2020,
vem, por sua advogada abaixo assinada, apresentar as suas
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deduzidas em anexo, cuja juntada, processamento e apreciação requerem sejam feitas

em conformidade com a legislação processual civil em vigor.

Nestes termos.
Pede deferimento.

São Paulo, 08 de julho de 2020.

Adriana Vela Popoutchi
OAB/SP – 287.361

MUN– J022774
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RAZÕES DA RECORRIDA
Recorrentes: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/SP E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrida:

ALSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
I – TEMPESTIVIDADE

1. O despacho intimando a Recorrida a apresentar contrarrazões foi disponibilizado no
DJe de 24/06/2020 (quarta-feira), com publicação considerada em 25/07/2020
(quinta-feira). Logo, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da presente
resposta, começou a fluir no dia 26/07/2020 (sexta-feira).
2. Assim o prazo para apresentação das presentes contrarrazões finda no dia
16/07/2020 (quinta-feira). Portanto, apresentadas nesta data, tempestivas as
presentes contrarrazões de recurso especial.
II – INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL
3. Antes de rebater os infundados argumentos deduzidos pelas Recorrentes em suas
razões recursais, a Recorrida demonstrará a manifesta ausência dos pressupostos
basilares para admissão do Recurso Especial em questão.
II.a) Ausência de Demonstração do Prequestionamento da Matéria:
Súmula 282 do STF e Súmula 211 do STJ
4. Como é de conhecimento, o primeiro pressuposto de admissibilidade do Recurso
Especial é o prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado em capítulo
próprio de forma pormenorizada.
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5. No entanto, basta compulsar as razões recursais (fls. 1794/1796) para detectar que
as Recorrentes não demonstraram a existência do prequestionamento, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, consoante as Súmulas 282 do
Excelso Pretório.
6. Nesse particular, verifica-se que as Recorrentes, em capítulo confuso acerca do
tema, apenas mencionam que “as omissões apontadas deixaram se ser sanadas,
violando assim o art. 1.022, II, do CPC/2015, atraindo o prequestionamento ficto de
que cuida o art. 1.025 do CPC/2015”, sem, contudo, indicar de que forma o referido
recurso preencheria os requisitos legais.
7. As Recorrentes sequer mencionaram o prequestionamento da matéria debatida,
demonstrando que o presente recurso nada mais é do que mero inconformismo
travestido de recurso especial.
8. Tal

fato,

portanto,

retrata

que

não

houve

a

demonstração

exata

do

prequestionamento, sendo certo que o Recurso Especial deverá ser inadmitido,
diante da clara incidência da Súmula 211 do STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a
quo.

9. Sobre a importância do requisito do prequestionamento, assinala o doutrinador
ALEXANDRE CÂMARA, em sua obra “Lições de Direito Processual Civil”, 9ª Ed, Vol.
II, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 132:
“Por prequestionamento quer-se significar a exigência de que a
decisão recorrida tenha ventilado a questão (federal ou
constitucional) que será objeto de apreciação no recurso especial
ou extraordinário. Em outros termos, não se admite que, no recurso
especial ou extraordinário, se ventile questão inédita, a qual não tenha
sido apreciada pelo órgão a quo.
Este requisito de admissibilidade decorre do próprio texto constitucional,
que admite o recurso extraordinário e o recurso especial apenas contra
“causas decididas”. Assim sendo, é preciso que a matéria objeto do
recurso haja sido suscitada e decidida pelo órgão a quo, para que
possa ser apreciada no recurso excepcional. Omissa a decisão
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contra a qual se queira opor recurso excepcional, faz-se necessária
a interposição de embargos de declaração, com o fim de
prequestionar a questão federal ou constitucional.”

10. No mesmo sentido os julgados abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL
NO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA
284/STF.
1. A falta de prequestionamento impede a análise da matéria em
sede de recurso especial, de acordo com as Súmulas 282/STF.
2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a
indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o
aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Na hipótese,
contudo, os agravantes não procederam ao devido cotejo analítico entre
os arestos confrontados, limitaram-se a transcrever ementas dos
julgados.
3. Por fim, é cediço nesta Corte Superior que a ausência de
indicação expressa do dispositivo legal tido por violado, nas razões
do especial pela alínea c, configura deficiência na fundamentação
do recurso, atraindo a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no Ag 1288084 PR 2009/0229435-9 - TERCEIRA TURMA Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA – Julgado em 30/09/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo não provido.”
(AgRg no REsp 1413012 / BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe 28/11/2013)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO,
FUNDAMENTOS
INATACADOS
E
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 282/STF, 211/STJ, 283/STF E
7/STJ.
1. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado
como violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e
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se o Tribunal a quo não emitiu qualquer juízo de valor sobre a tese
defendida no especial (Súmulas nºs 282 e 356/STF).
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração,
impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ).
3. Não obstante a oposição de embargos de declaração na origem, não
se conhece de recurso especial, por ausência de prequestionamento, se
a parte recorrente não interpõe o apelo alegando violação do art. 535, II,
do CPC, por manutenção da omissão de questão relevante.
4. Ausente a impugnação ao fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe
faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável,
por analogia, ao recurso especial.
5. Inviável análise de pretensão que demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 389495 / SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013)

11. Portanto, tendo em vista a ausência de prequestionamento de dispositivos legais que
sequer foram adequadamente apontados, espera e confia a Recorrida que o
presente Recurso Especial não será sequer conhecido.
II.b) Ofensa à Súmula n° 284 do STF
12. Conforme pode ser facilmente verificado, o Recurso Especial apresentado pelas
Recorrentes, definitivamente, é deficiente em sua fundamentação, pois apenas
repete as razões já anteriormente expostas, sem enfrentar os motivos pelos quais o
Tribunal local decidiu de forma diametralmente oposta.
13. Ora, como se sabe, compete à parte demonstrar de forma cristalina a alegada
violação aos artigos de lei indicados no recurso, o que definitivamente não ocorreu,
tendo em vista que as Recorrentes limitaram-se a citar os artigos supostamente
violados sem demonstrar de que forma o v. acórdão teria infringido o referido
dispositivo.
14. Neste particular incide a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
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15. Inegável, portanto, a perfeita aplicação da súmula supramencionada com relação à
inadmissão do presente recurso especial frente à ausência de clareza das
Recorrentes quanto aos fundamentos de suposta violação a qualquer artigo, já que
nenhum dos artigos citados teve a violação demonstrada.
16. A jurisprudência desse Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à
necessidade de fundamentação da irresignação, sob pena do óbice da Súmula 284
do STF:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC.ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO
AO ART. 555 DO CPC. JULGAMENTO REALIZADO POR JUÍZES
CONVOCADOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO - JCP MANTIDOS EM CONTA DE RESERVA DESTINADA
AO AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA INVESTIDA. INCIDÊNCIA.
RECEITA FINANCEIRA DA EMPRESA INVESTIDORA.
1. Não especificadas nas razões do recurso especial quais teriam
sido as teses ou os dispositivos legais sobre os quais o acórdão
recorrido se omitiu, impossível conhecer a ofensa ao art. 535 do
CPC. Incidência da Súmula nº 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
2. (...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1412701/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.º 284 DA SUPREMA CORTE. SERVIDOR. REAJUSTE
DE 28,86%. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.704/98. RENÚNCIA DA
PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 30/06/2003.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DESTA CORTE DETERMINADA PELA
CORTE A QUO.
1. Quanto à pretensa violação ao art. 535 do Código de Processo Civil,
não tendo sido esclarecido de maneira específica, ponto a ponto,
quais questões, objeto da irresignação recursal, não foram
debatidas pela Corte de origem, incide, na hipótese, portanto, a
Súmula n.º 284 da Suprema Corte.
(...)
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1181254/RJ, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, T DJe 31/05/2010) (grifos)
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17. Dessa forma, o mero reiterar dos argumentos apresentados já em grau de recurso,
certamente não é suficiente para suprir a necessidade de demonstração concreta da
alegada violação a dispositivos de lei federal que, foram apresentados de forma
genérica.
18. As Recorrentes apresentam suas razões de forma genérica, sem demonstração
efetiva da negativa de vigência, portanto, aplicável a referida Súmula:
“I - Nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei
federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se ao recurso especial, por analogia, a Súmula 284 do
Colendo Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia"”. (grifos) (AgRg no AREsp 462802 /
RO. DJe 26/08/2014)
“A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto no enunciado da Súmula 284, do STF, que dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
(grifos) (AgRg no REsp 1425302 / MG. DJe 26/08/2014)
“A ausência de indicação pormenorizada do dispositivo legal tido
por violado justifica o não conhecimento do recurso especial, por
deficiência na sua fundamentação. Incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.” (grifos)
(REsp 1279612 / PR. DJe 22/08/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONVERSÃO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO RETIDO. DECISÃO
IRRECORRÍVEL. ART. 527 DO CPC.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 527 do CPC, a
decisão que converte o agravo de instrumento em agravo retido é
irrecorrível, sendo facultado à parte apenas formular pedido de
reconsideração ao próprio relator.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 416472 / PE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe 29/11/2013)
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“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA SOCIAL.
CONDOMÍNIO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DETERMINADOS
PELO DECRETO ESTADUAL Nº 25.438/99. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO, ANÁLISE DE LEI LOCAL E REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS 282 E 280/STF E 7/STJ.
1. Ausente a precisa indicação dos vícios de omissão e contradição
do acórdão recorrido, não há como se conhecer do recurso especial
por violação ao art. 535 do CPC. Incide na espécie, por analogia, a
súmula 284 do STF.
2. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como
violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e se o Tribunal
a quo não emitiu qualquer juízo de valor sobre a tese defendida no
especial (Súmulas nºs 282 e 356/STF).
3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, deve-se extrair
do acórdão recorrido manifestação direta sobre as questões jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, única forma de se
abstrair a tese jurídica a ser examinada e decidida.
4. A ofensa a direito local não enseja recurso especial, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
5. Inviável análise de pretensão que demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 391779 / RJ, Relatora Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC.
ARGUIÇÃO GENÉRICA. SUPOSTA AFRONTA A PRECEITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MOTIVO PELO QUAL TAIS
DISPOSITIVOS RESTARAM VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
1. Esta Corte já proclamou em diversas oportunidades a impossibilidade
de conhecer-se do Recurso Especial pela alegada violação ao artigo 535
do CPC nos casos em que a argüição é genérica, por incidir a Súmula
284/STF, assim redigida: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. Aplica-se também a referida Súmula 284/STF quando o recorrente
deixa de indicar a razão pela qual entende que os dispositivos legais
apontados restaram transgredidos.
3. Recurso Especial não conhecido.”
(RESP 643711/RS; RECURSO ESPECIAL 2004/0031355-1, Ministro
CASTRO MEIRA,. SEGUNDA TURMA, julgamento: 03/05/2005,
publicado no DJ 01.07.2005 p. 477). (RSTJ 57/21).

19. Logo, também sob este prisma, não merece ser conhecido o Recurso Especial.
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II.c) Ofensa à Súmula n° 7 deste E. Superior Tribunal de Justiça
20. Ao simplesmente reiterar todos os argumentos já lançados nos recursos
antecedentes e não identificar efetivamente a suposta violação aos artigos de lei
federal pelo v. acórdão recorrido, as Recorrentes revelam nitidamente a verdadeira
finalidade do recurso interposto, qual seja, a de fazer do Superior Tribunal de Justiça
uma instância revisora de julgados para reexaminar matéria fática já analisada e
discutida nos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 deste Colendo Tribunal.
21. Note-se que esse Egrégio Tribunal já aplicou a Súmula nº 7 em caso análogo ao
presente, onde o PROCON/MS discutia a possibilidade de revisão dos valores
impostos a título de multa:
“PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. MULTA
ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO PROMOVIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NOS CRITÉRIOS DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBJETIVO DE
RESTABELECIMENTO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE A
OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas e probatórias da causa, reconheceu a regularidade
dos processos administrativos, porquanto observaram adequadamente
as normas consumeristas, bem como a conduta irregular praticada pela
empresa de telefonia, consistente na demora de atendimento do
consumidor por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).
A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas,
obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
3. No âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos, duas das
funções da multa administrativa se destacam: a punição do infrator in
concreto e a dissuasão in abstracto de infratores potenciais. Dúplice deve
ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois
incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do
outro, leniência condescendente que possa ser enxergada pelo
transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de
certa "normalização" da sanção monetária como se fora um custo a mais
do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo
inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela desmoralização, do
comando legislativo.
4. Na hipótese dos autos, contudo, a Corte local fixou o valor da
multa imposta por infração ao direito dos consumidores baseando10
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se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decidir de
forma contrária ao que ficou expressamente consignado no v.
acórdão recorrido implica, diante das peculiaridades do caso
concreto, revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes: AgInt no AREsp
839.919/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 12/4/2016, DJe 19/4/2016; AgInt no AREsp 838.346/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/4/2016, DJe
19/4/2016; AgRg no AREsp 438.657/ES, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 13/3/2014.
RECURSO ESPECIAL.
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode reexaminar os fatos narrados
pelo Tribunal local para perscrutar o quanto cada parte sucumbiu na
demanda, pois consolidado o entendimento de que a apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos, bem
como de existência de sucumbência mínima ou recíproca, requer o
revolvimento de matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. Recursos Especiais da Claro S.A e do Estado do Mato Grosso do Sul
conhecidos parcialmente, e nessa parte, improvidos. (REsp 1659592/MS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/08/2017, DJe 13/09/2017)

22. De ver-se que as Recorrentes, assim como na jurisprudência acima citada,
expressamente mencionam em seu Recurso Especial que a publicidade veiculada
pela Recorrida seria abusiva, pretendendo o reconhecimento da ilicitude, que foi
devidamente afastada pelo E. Tribunal de São Paulo, tentando, através do
presente recurso, a rediscussão sobre a legalidade da publicidade veiculada,
o que obviamente incide na análise das questões fáticas.
23. Portanto, não há dúvida de que essa Colenda Corte necessariamente precisaria
reexaminar a questão fática e o suporte probatório que a instrui a fim de
certificar ou não o suposto direito invocado pelas Recorrentes.
24. Com efeito, teria este E. Tribunal, que reanalisar as provas e fatos constantes dos
autos, o que já foi ratificado pelo Tribunal de São Paulo, confirmando a
impossibilidade de admissão do presente Especial.
25. Nesse particular, é lapidar o precedente abaixo:
“(...) Ressalte-se ademais, que a instância ordinária se exaure com a
última decisão expedida pelo tribunal de segundo grau de jurisdição,
instância em que se discute e se examina a causa em toda plenitude.

11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADRIANA VELA POPOUTCHI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2020 às 11:30 , sob o número WPRO20007062133.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1015328-03.2014.8.26.0053 e código 114D31DB.

fls. 1844

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
segundo a ordem jurídico-institucional vigente, não são tribunais de
terceira instância, mas tribunais especiais, sob a perspectiva ora
tratada, destinados a exercer o controle do julgado proferido na
última instância ordinária diante da Constituição Federal e da lei
Federal, respectivamente.”
(RESP nº 3.003 - MA (90000042402), publicada no DJ-I de 21.08.1992,
pág. 12.810, grifamos)

26. A doutrina sobre a matéria também ensina:
O recurso extraordinário e o recurso especial são, por excelência,
recursos excepcionais, isto é, recursos em que apenas questões de
direito podem ser suscitadas. Neles não se admite qualquer
discussão sobre a matéria fática (o que explica o conteúdo do
enunciado 279 da súmula do STF e do enunciado 7 da súmula do
STJ, ambos a afirmar o não cabimento desses recursos para simples
reexame de prova). O RE e o Resp (...) são cabíveis nos casos previstos
na Constituição Federal (art. 1029; arts. 102, III, e 105, III, da Constituição
da República), e tem por objetivo permitir que o STF e o STJ profiram
decisões em causas que envolvem, respectivamente, questões
constitucionais ou questões federais.”1
“Justamente por ser um recurso que visa a verificar a correta
interpretação da lei federal, não cabe a ele a discussão a respeito da
verdade fática apurada pelas instâncias ordinárias, porquanto,
nesse aspecto, inexiste questão federal a ser apreciada.
(...)
A limitação da devolutividade do recurso especial aos temas
jurídicos federais debatidos no acórdão recorrido, ou seja, a
ausência de devolutividade em relação à apuração da verdade fática
da causa, constitui núcleo essencial que caracteriza esse recurso
com sendo de natureza extraordinária, diferenciando-o dos demais,
exceto do apelo extremo do qual se originou”. 2

27. De fato, pouco se esforçaram as Recorrentes para fugir de tal linha de
argumentação. Em seu Recurso Especial, simplesmente tentam convencer essa
Colenda Corte que a decisão do Tribunal Local é injusta, e que a pretensão se
limitaria à qualificação jurídica da mensagem publicitária, ou, ainda, que a
interpretação dada pelo Tribunal de origem às questões suscitadas contraria seu
entendimento ou interesse particular sobre a matéria.

1
2

Alexandre Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro, pp. 539, Editora Atlas/Gen. Ano 2016.
José Saraiva, “Recurso Especial e o STJ”, pp. 316, Editora Saraiva. Ano 2002.
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28. Tal postulação foge completamente do âmbito do Recurso Especial, que não visa a
dar guarida ao esperneio da parte sucumbente quanto à interpretação dada pelos
Tribunais, mas sim proteger interesses de ordem pública e fazer prevalecer a exata
aplicação da lei federal.
29. Manifesta, pois, a inadmissibilidade do presente Recurso Especial em virtude do
óbice da Súmula nº 7 dessa c. Corte, ao qual se espera e confia seja negado o
seguimento.
III – IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL
30. Em que pesem as preliminares acima apresentadas, que demonstram a ausência de
preenchimento dos requisitos legais necessários para a análise do Recurso Especial,
por cautela, a Recorrida passa a impugnar o mérito discutido no recurso ora em
análise.
III.a) – SÍNTESE DA DEMANDA
31. A Recorrida ajuizou a presente demanda a fim de anular o ato administrativo do
PROCON, constituído no Auto de Infração nº 5466, que considerou abusiva a
publicidade praticada pela Alsaraiva na campanha “QUE

BICHO É ESSE?”

da Rede

Habib’s, aplicando multa que perfaz atualmente o absurdo valor de
R$6.938.296,17 (seis milhões novecentos e trinta e oito mil e duzentos e
noventa e seis reais e dezessete centavos).
32. Além de violar flagrantemente o direito de publicidade da Alsaraiva e a livre iniciativa,
a referida multa criou norma proibitiva inexistente na legislação vigente em nosso
país. Ignorando, ainda, o caráter educacional da campanha e as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
33. A campanha que ensejou a autuação do Auto de Infração nº 5466 foi veiculada em
2010 e destinava-se à distribuição de livros infantis sobre animais da fauna
brasileira (fls. 61/284), que vinham acompanhados de brinquedos articulados
13
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de cada um dos bichinhos mencionados nos livros da coleção, possibilitando,
assim, intervenção lúdica entre os pais e as crianças durante a leitura.
34. Para tanto, foi contratada equipe especializada na criação de material literário com
redação acessível ao público infantil, que, por meio de ilustrações, com estética
agradável e envolvente, pudesse gerar o interesse infantil pela leitura e pelo
aprendizado.
35. Assim, foram criados 16 (dezesseis) livros temas, cada qual destinado a um
bicho diferente, nos quais eram narrados seus hábitos alimentares, habitat
natural, ciclo de vida e outras informações pertinentes a cada espécie.
Juntamente aos livros, foram oferecidos 16 (dezesseis) bichinhos articulados, em
referência ao livro escolhido. Tais brinquedos reproduziam os movimentos típicos de
cada espécie e possuíam articulações automáticas, acionadas por corda, o que
permitia às crianças observarem como os animais agem no mundo real.
36. Conduzida perícia no juízo de piso, restou devidamente comprovado que a qualidade
dos livros oferecidos e a correção da campanha publicitária. A referida conclusão
condiz com a reação apurada pelos educadores, de entidades da sociedade civil e
até mesmo do Governo Federal, tendo em vista que houve pedido da EMBRAPA de
doação de 2.000 livros para aplicação em programas de incentivo ao estudo de
ciências.
37. A campanha “QUE BICHO É ESSE?”, portanto, era peculiar, completamente
diferente das demais promoções realizadas por redes de fast-food em que
brindes são entregues com lanche infantil. A campanha estimulava a leitura e
tinha conteúdo educacional, tornando divertido o ato de aprender.
38. Ademais, os livros e brinquedos articulados eram oferecidos em conjunto com
alimentos de qualidade, entre os mais saudáveis do mercado de alimentos fast-food,
com sucos de fruta, esfihas assadas e pequena porção de batata frita.
39. Todas as normas então em vigor para publicidade infantil, assim como as
diretrizes então vigentes para o oferecimento de brindes com lanches infantis,
14
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foram devidamente respeitadas, como por exemplo, a possibilidade de compra
do brinde desvinculada do lanche.
40. Apesar de toda demonstração de que a publicidade veiculada não possuía qualquer
abusividade, eis que não era possível compatibilizar a campanha desenvolvida com
a definição de publicidade abusiva por utilização da inocência infantil, o juízo de
origem, contrariando seu posicionamento inicial, exarado quando do deferimento da
tutela, bem como do próprio laudo pericial, entendendo que a propaganda seria
abusiva por dar ênfase ao brinquedo recebido na compra do lanche, bem como que
o valor aplicado da multa seria proporcional.
41. Irresignada, a Alsaraiva interpôs recurso de apelação contra a equivocada sentença,
que foi integralmente provido, afastando a incidência da Resolução 163/2014,
reconhecendo que o referido ato não estava vigente à época dos fatos:
“Na época em que veiculada a campanha em comento, a Resolução n.º
163/2014 que enumera os aspectos da abusividade da publicidade e da
propaganda direcionada ao público infantil não estava em vigor, de modo
que não pode ser o fundamento legal para a aplicação da penalidade
Em vigor estava somente o artigo 37,§2º do Código de Defesa do
Consumidor que prescreve, com conceitos abertos, que: “É abusiva,
dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que
incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da
deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar
de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.”

42. Dessa forma, o E. TJSP condenou as Recorrentes ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa:
Apelação - Ação anulatória Auto de infração lavrado pelo Procon em
desfavor da autora, sob alegação de violação ao art. 37,§2ºdo CDC
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa desacolhida - A dilação
probatória pode ser dispensada se e quando o Juiz entender que a prova
já produzida nos autos é suficiente para a solução da lide, sem que isto
caracterize cerceamento de defesa Mérito Abusividade na campanha não
constatada - Impossibilidade de presunção de qualquer material
publicitário voltado ao público infanto-juvenil que tenha caráter
abusivo. Venda de lanches com brindes de brinquedos em forma de
animais e livros educativos. Vídeos que mostram a interação respeitosa
das crianças com a fauna e a flora em um ambiente familiar - Decisão de
15
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compra que pertence a autoridade familiar, principal fonte de transmissão
de princípios e valores aos menores- Recurso provido.

43. Inconformadas, as Recorrentes opuseram embargos de declaração, alegando
existência de vícios de omissão, que foram igualmente rejeitados ante a inexistência
de qualquer vício no julgado, conforme acórdão de fls. 1773/1777:

“Da análise do v. acórdão acostado aos autos a fls., vê-se que todos os

argumentos trazidos pela parte foram enfrentados, ainda que sem a
citação explícita dos dispositivos mencionados nos embargos, tal como
se vê pela ementa do julgado:
“Apelação - Ação anulatória Auto de infração lavrado pelo Procon em
desfavor da autora, sob alegação de violação ao art. 37, §2ºdo CDC
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa desacolhida - A dilação
probatória pode ser dispensada se e quando o Juiz entender que a prova
já produzida nos autos é suficiente para a solução da lide, sem que isto
caracterize cerceamento de defesa Mérito Abusividade na campanha
não constatada - Impossibilidade de presunção de qualquer material
publicitário voltado ao público infanto-juvenil que tenha caráter abusivo
Venda de lanches com brindes de brinquedos em forma de animais e
livros educativos Vídeos que mostram a interação respeitosa das
crianças com a fauna e a flora em um ambiente familiar - Decisão de
compra que pertence a autoridade familiar, principal fonte de transmissão
de princípios e valores aos menores – Recurso provido. Os honorários
advocatícios foram fixados em respeito ao quanto previsto no artigo 85,
§§2º e 3º do CPC, não havendo que se falar na violação ao §8º do citado
artigo.
(...)
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de qualquer vício no julgado
embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes embargos
declaratórios”

44. Assim, em que pesem os argumentos apresentados pelas Recorrentes, certo é que
o Recurso Especial de fls. 1785/1821 não merece prosperar, eis que o v. acórdão
recorrido não contrariou ou negou vigência à lei federal suscitada.
III.b) AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL
LOCAL
45. Inicialmente, as Recorrentes insistem na alegação de que o Tribunal Local não teria
enfrentado todos argumentos possíveis de infirmar a conclusão do julgador, fazendo
mera referência aos Embargos de Declaração de fls. 1770/1771, cujas omissões
fundamentavam-se na ausência de análise do caso à baila dos artigos 4º, 5º, 6º, 7º,
16
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17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o art. 85, §8º do Código
de Processo Civil.
46. Ocorre, porém, que tais omissões inexistem, pois, conforme apontado no acórdão
que julgou os embargos de declaração, tais argumentos foram enfrentados, ainda
que sem a citação explícita dos dispositivos mencionados. Igualmente, no que tange
à alegação de omissão sobre o artigo 85, §8º do CPC, restou evidente que os
honorários advocatícios foram fixados em consonância com o previsto no artigo 85,
§§2º e 3º do CPC, não sendo aplicável o §8º do referido artigo.
47. Evidente, portanto, que inexiste a citada omissão, tendo em vista que a matéria em
debate, por si só, é totalmente vinculada ao Estatuto da Criança e do Adolescente e,
consequentemente, a análise do Tribunal local considerou os referidos dispositivos
no momento da apreciação do recurso, sendo a alegação de omissão nada mais do
que o mero inconformismo das Recorrentes.
III.c) AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL QUANTO À VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE AO PÚBLICO INFANTIL
- Ausência de contrariedade aos dispositivos do Estatuto da Criança e do
Adolescente e do art. 37, §2º do Código de Defesa do Consumidor 48. Em apertada síntese, as Recorrentes suscitam contrariedade ao artigo 37, §2º do
Código de Defesa do Consumidor, bem como aos arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 17 e 18 do ECA,
uma vez que supostamente o Tribunal Local não teria observado que a abusividade
da campanha reside em direcionar a mensagem publicitária de alimentos à própria
criança com objetivo de persuadi-la a adquirir os brinquedos e livros comerciais.
49. Nesse ponto, aduzem que a campanha publicitária objeto do auto de infração induzia
crianças e adolescentes à compra e consumo excessivo de alimentos (esfiha, suco
e batata-frita) somente com o fito de colecionar os brindes. Logo, em se tratando de
público-alvo infantil, a real razão de aquisição do lanche, em um curto prazo, já que
a promoção era por tempo limitado, não seria a necessidade de consumi-los, mas a
vontade das crianças em adquirir a coleção.
17
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50. Para embasar sua tese jurídica, as Recorrentes alegam que a Resolução 163/2014
da CONDANDA visa apenas ratificar o posicionamento já exarado na melhor doutrina
e, portanto, não importa se estava ou não vigente na época da veiculação da
campanha publicitária.
51. A bem da verdade, é que da leitura das razões das Recorrentes, resta claro que a
sanção aplicada se deveu, exclusivamente, pela atividade comercial da Apelante, ou
seja, o comércio de lanches fast-food:
“Cuidam os autos de ação anulatória do auto de infração lavrado pelo
PROCON/SP por ter a recorrida violado o art. 37, § 2º, do Código de
Defesa do Consumidor, ao veicular publicidade que, se aproveitando do
desenvolvimento incompleto, induziu crianças a adquirir alimentação
pouco saudável para obtenção de brindes colecionáveis”

52. Nesse sentido, mesmo reconhecendo que a Resolução 163/2014 não estava em
vigor à época dos fatos, as Recorrentes insistem em sua menção, pretendendo
sua aplicação indireta:
“Nesse sentido, o disposto na Resolução 163/2014 do CONANDA veio
apenas ratificar a hermenêutica já assentada pela melhor doutrina, pouco
importando se estava em vigor ou não quando da época da veiculação
da campanha em questão. A propósito é a conclusão do jurista Bruno
Miragem em parecer específico sobre a questão”

53. Ora, se determinada legislação não pode ser aplicada ao caso, não deve sequer
ser citada nas razões recursais, até mesmo porque, as Recorrentes sequer a
suscitaram perante o juízo de piso, vindo a fazê-lo após o equívoco da
sentença.
54. Nesse sentido, o acórdão que reformou a sentença e anulou o auto de infração, bem
como a exorbitante multa de R$ 2.408.240,00 (dois milhões, quatrocentos e oito
mil, duzentos e quarenta reais), foi proferido em consonância com o princípio da
legalidade, uma vez que que a multa se deu por conduta não vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio.

18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADRIANA VELA POPOUTCHI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/07/2020 às 11:30 , sob o número WPRO20007062133.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1015328-03.2014.8.26.0053 e código 114D31DB.

fls. 1851

55. Fato é que não existe proibição legal quanto à veiculação de publicidade ao
público infantil. Como bem pontuado pelo acórdão, a publicidade destinada a
produtos infantis não pode ser qualificada como publicidade abusiva por si só,
de forma automática e sem análise quanto ao seu conteúdo:
“Não basta que a publicidade aborde o universo infantil para que
seja considerada abusiva. Para tanto, ela deve conter elementos
nocivos ao desenvolvimento infantil.
Nesse contexto, não se verifica a abusividade alegada. A publicidade
explora o lúdico, sem ofender a honra e a dignidade das crianças. A
campanha exalta o respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento
consciente e a integração entre a criança, seus pais e educadores.
De fato, os vídeos mostram as crianças brincando com os animais objeto
dos brindes em total respeito à fauna e à flora. Mostram, ainda, uma roda
de leitura com adultos e crianças em um ambiente amistoso e familiar.”

56. Portanto, além de versar sobre o universo infantil, para que a publicidade seja
considerada abusiva, esta deverá apresentar violações a ética, a moralidade, aos
bons costumes, aos princípios gerais do direito e aos mais altos valores sociais,
conforme expressa disposição do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor.
57. Diante de tais requisitos, não há dúvidas de que não basta o simples fato da
publicidade abordar o universo infantil para torná-la abusiva. Se assim fosse,
estariam excluídas imediatamente as publicidades relativas a todo e qualquer
produto que fizesse parte do mundo infantil, tal como legumes, frutas, leite,
fraldas, brinquedos e livros infantis.
III.d) AUSÊNCIA ABUSIVIDADE NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA “QUE BICHO É
ESSE?”
58. No caso em análise, não é possível compatibilizar a campanha desenvolvida com a
definição de publicidade abusiva por utilização da inocência infantil. Afinal, os
produtos ofertados estimulavam o ensino, a interação do público infantil com
seus pais, fazendo da brincadeira um método de aprendizado, inexistindo
qualquer violação ao artigo 37, §2º do CDC, tampouco ao ECA.
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59. Na verdade, a campanha foi criada com grande preocupação de incentivar a leitura
e a interação infantil com o meio ambiente, a fim de ensinar o papel que os animais
desempenham no equilíbrio do planeta. Nos livros constam informações de como
são esses animais, onde vivem, do que se alimentam, quem são seus predadores,
como vivem na natureza, como se acasalam e constroem seus ninhos, quanto tempo
tem de vida, se sofrem mudanças durante o ciclo de vida, se trazem perigo, enfim,
características que surpreendem não só as crianças como os adultos. Há claro
escopo educacional na campanha que não pode ser desconsiderado.
60. Os livros e os brinquedos articulados apresentam informações de forma criativa e
atrativa para as crianças, mas com rigor científico e metodologia educacional dirigida
ao ensino sobre a vida dos animais e seu habitat.
61. Os valores exaltados, tanto na publicidade veiculada, como nos livros e animais de
corda distribuídos são os valores maiores da sociedade, tais como respeito ao meio
ambiente, desenvolvimento consciente e integração entre a criança, seus pais e
educadores.
62. Aliás, ainda que se considerasse que o vídeo publicitário daria ênfase ao
brinquedo recebido pela criança na compra do lanche – que não se verifica –
não ficou demonstrado porque eventual publicidade de brinquedos implicaria
necessariamente na ocorrência de publicidade abusiva.
63. Os animais articulados que faziam parte do brinde nunca foram escondidos
pela Recorrida, até porque eram entregues em conjunto com os livros e
reproduziam os movimentos típicos de cada espécie, possuindo articulação
automática acionada por corda, de modo que os brinquedos efetivamente se
movimentam sozinhos e permitiam que as crianças observassem como os
animais agiam no mundo real.
64. Nesse sentido, tanto os livros quanto os brindes ofertados pela Recorrida eram
seguros e de boa procedência, sendo impossível atribuir qualquer elemento
desabonador, impróprio, especulativo, nocivo ou prejudicial ao desenvolvimento
infantil.
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65. Assim, não há dúvida de que a simples existência de brinquedos na campanha
publicitária não gera necessariamente a sua classificação como abusiva.
66. No caso em análise, ao contrário do que mencionado pelas Recorrentes, não é
possível compatibilizar a campanha desenvolvida com a definição de
publicidade abusiva por utilização da inocência infantil. Afinal, os produtos
ofertados estimulavam o ensino, a interação do público infantil com seus pais,
fazendo da brincadeira um método de aprendizado.
67. O vídeo principal da campanha, descrito quadro a quadro pelas imagens abaixo, não
deixa dúvida de que nada de abusivo existe na campanha objeto de multa pela
recorrida. Trata-se, na verdade, de vídeo retratando uma roda de leitura entre
crianças e adultos, onde os livros e os bichinhos de corda são apresentados, e ao
final todas as informações referentes à promoção são descritas, bem como os
alimentos que compõem o Kit Habib’s.
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68. Não é demais registrar que, durante a instrução probatória, foi produzida prova
pericial por expert com formação em pedagogia e psicologia, ratificando os fatos aqui
supracitados.
69. Dessa forma, a perícia concluiu que os livros possuíam cunho educativo e,
através da análise dos vídeos da campanha, entendeu que os mesmos não
geravam qualquer dano ao desenvolvimento infantil.
70. Inclusive, destaque-se que o laudo pericial de fls. 1317/1331 corrobora com o
entendimento do Tribunal Local, demonstrando a toda evidência que a
campanha publicitária da Apelante não é abusiva sob nenhum aspecto,
cumprindo o papel de entreter e despertar na criança a curiosidade pelo mundo
animal e interesse pela leitura.
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71. Não é demais destacar que a Perita concluiu inexistir repercussão psicológica em
eventual recusa da família na aquisição dos brindes de caráter colecionável,
conforme resposta ao Quesito 11 do Apelado, vide fls. 1326:
“11 – A sucessiva recusa da família, dado o caráter colecionável dos
brindes, tem potencial de gerar consequências psico-neurológicas
na criança? Em caso positivo, esses efeitos podem interferir na sua
constituição psíquica quando adulta?
Não, não traz nenhuma consequência psicológica negativa, menos ainda
neurológica.
O papel do adulto está em orientar as crianças, em formar seu caráter,
em orientar sua conduta, para que a mesma seja capaz de lidar com
ganhos e perdas com atuação adequada a cada situação a que seja
exposta, com comportamentos socialmente adequados. Ao contrário, a
falta de limites e de frustrações faz com que a criança perpetue o
pensamento egocêntrico até a vida adulta, desenvolvendo
comportamento tirano e ditador dentro das famílias, estendendo para a
sociedade”.

72. Ademais, o laudo pericial atestou de forma irrefutável a qualidade dos brindes
oferecidos na campanha e a ausência de qualquer lesão ao consumidor, o que
confirma em absoluto a tese da Apelante no sentido de inexistir qualquer ilicitude ao
promover a campanha “Que bicho é esse?” (fls. 1330).
“A análise dos livros, que foram escritos sob a supervisão técnica da Dra
Célia Assis, bióloga formada pela USP, demonstra que seus conteúdos
têm caráter educativo, não encerrando- se em um fim em si mesmo com
a venda do produto e com a aquisição dos brindes. Contém informações
e curiosidades importantes para o desenvolvimento da consciência
ambiental, ecológica e para a cultura de maneira geral”.

73. De mais a mais, tal como no acórdão ora hostilizado, concluindo que, ainda que a
publicidade seja direcionada ao público infantil, a decisão de compra pertence a
autoridade familiar, eis que esta é a fonte de transmissão de princípio e valores aos
menores, o laudo pericial também é claro quanto à necessidade de imposição de
limites pelos pais, fato determinante para a formação de um adulto capaz de lidar
com as frustrações, do contrário, estar-se-ia diante de uma sociedade inapta ao
convívio qualquer tipo de conteúdo / propaganda infantil.
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74. Mais além, tampouco seria plausível que uma campanha considerada abusiva e
geradora de instinto consumerista no público infantil ter recebido pedidos de doação
de instituições de ensino, bem como da EMBRAPA que, conforme fls.336/339, além
de parabenizar a campanha, também firmou parceria com a Recorrida no ano de
2010 (vide fls. 336):
“Prezado Senhor,
Com o objetivo de despertar nos estudantes a consciência da importância
da ciência e tecnologia e da agricultura para melhorar a qualidade de vida
da população brasileira, a EMBRAPA mantém o Programa Embrapa &
Escola em nível nacional.
Esse programa permite a aproximação da empresa de pesquisa com as
diversas instituições de ensino da região de cada uma de suas 40
unidades no Brasil.
Na Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, RS, são 10 anos de
absoluto sucesso atendendo cerca de 2.000 crianças e capacitando mais
de 100 professores por ano.
Tomamos conhecimento da publicação ‘Joaninha’ da coleção ‘QUE
BICHO É ESSE?’ e ficamos interessados em ter essa produto no nosso
evento desse ano (projeto anexo).
Gostaria de saber se a Editora Promobook teria algum interesse em
participar dessa parceira colaborando com o projeto com a doação
de 2.000 exemplares.” (e-mail enviado em 14/04/2010 por Luciana
Mendonça Prado, Área de Comunicação e Negócio – EMBRAPA Uva e
Vinho – Bento Gonçalves, RS)

75. Além da doação dos 2.000 exemplares dos livros, foram inúmeros e-mails recebidos
pela Recorrida de consumidores satisfeitos com a promoção (fls. 341/346),
destacamos (fls. 343):
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76. Assim, evidente portanto que não há que se falar em reforma do acórdão que anulou
a multa imposta à Recorrida, visto que a publicidade específica desenvolvida na
campanha “QUE BICHO É ESSE?” não espelha nenhuma característica abusiva capaz
de embasar a aplicação da multa imposta pelo PROCON e ratificada pelo juízo de
piso, bem como não há qualquer disposição legislativa que impeça a veiculação de
publicidade de produtos para crianças, sejam brinquedos, livros ou alimentos.
77. As referidas demonstrações deixam claro que a aquisição dos 16 (dezesseis) livros,
acompanhados pelos bichinhos de corda, não está relacionada ao estímulo
consumista desregrado e sem fundamento, mas sim à indiscutível qualidade da
promoção.
78. Nesse ponto, as Recorrentes se equivocam ao alegar que nos 06 meses de duração
da campanha seria necessário proceder com a aquisição dos lanches a cada uma
semana e meia para completar a coleção, pois, CONFORME RESTOU
EVIDENCIADO,

OS

BRINDES

QUE

ACOMPANHAVAM

OS

KITS

PROMOCIONAIS PODIAM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE PELOS
CONSUMIDORES (FLS. 327), NÃO HAVENDO QUALQUER VINCULAÇÃO
ENTRE A VENDA DO LANCHE E DO RESPECTIVO BRINDE, NO CASO DA
CAMPANHA SOB EXAME, LIVROS E BICHINHOS DE CORDA.
79. Portanto, não faz qualquer sentido que a Recorrida pretendesse desviar a
atenção do público enfatizando os brinquedos se estes poderiam ser
adquiridos de forma independente e, como se sabe, não existe qualquer
vedação à veiculação de propaganda voltada para brinquedos que recheiam
os canais infantis.
80. Ademais, também não merece prosperar a alegação de que os alimentos não seriam
saudáveis, vez que os produtos oferecidos pela Recorrida, que compõem o combo
infantil “Kit HABIB’S”, estão entre os mais saudáveis do mercado de alimentos fastfood, preparado por especialistas para oferecer alimentos balanceados e nutritivos.
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81. Diversamente da interpretação as Recorrentes e da sentença proferida pelo juízo de
piso, a Recorrida, em conduta totalmente inovadora e rara, funcionou como
estimuladora da circulação de informações e conhecimento, bens estes que nada
tem a ver como o consumo exacerbado, desregrado, imprudente e inconsciente, não
merecendo qualquer reparo o acórdão proferido pelo Tribunal Local.
82. A bem da verdade é que a publicidade promovida pela Recorrida deveria ser
estimulada, servindo de exemplo e não ser injusta e ilegitimamente atacada e
penalizada.
III.e) AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS PRECEDENTES DO STJ
INVOCADOS E O CASO EM REFERÊNCIA
83. Mais além, as Recorrentes alegam que o acórdão recorrido colidiria com decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.558.086/SP,
de relatoria do Min. Humberto Martins da 2ª Turma.
84. Ocorre, porém, que a controvérsia discutida no acórdão paradigma é diversa da
matéria aqui apreciada, já que, como bem apontado no voto do Exmo. Ministro
Humberto Martins, a controvérsia consistia na eventual configuração de venda
casada na estratégia de marketing desenvolvida pela então Recorrente, vide trecho
do voto neste sentido:
“A controvérsia cinge-se a saber se ficou configurada a venda
casada na estratégia de marketing desenvolvida pela recorrente, na
qual, mediante 5 (cinco) rótulos de produtos da linha "Gulosos", o
consumidor poderia comprar um relógio pelo valor de R$ 5,00 (cinco
reais).
O Tribunal de origem, ao analisar todo o contexto fático da causa,
assentou que ficou configurada a venda casada no caso dos autos, pois
os consumidores só poderiam adquirir o relógio se comprassem 5 (cinco)
produtos da linha "Gulosos" e mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco
reais).”.

85. Válido esclarecer, que a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC,
não foi alvo da alegação de abusividade, tampouco apreciado pelo Tribunal
Local, o que afasta, completamente, os casos em análise.
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86. Nesse ponto, reitere-se que a Recorrida demonstrou que os referidos brindes que
acompanhavam as referidas promoções poderiam ser adquiridos separadamente
pelos consumidores, inexistindo vinculação entre a venda do lanche e dos
respectivos brindes.
87. Contrariamente ao alegado pelas Recorrentes, o Superior Tribunal de Justiça não
concluiu que a publicidade de alimentos dirigida direta ou indiretamente às crianças
é de, per si, abusiva, independentemente do conteúdo do brinde ou enredo da
campanha. Na realidade, a decisão em comento é enfática sobre a abusividade da
prática de venda casada:
“No caso dos autos, ficou configurada a venda casada, visto que, para
adquirir/comprar o relógio, seria necessário que o consumidor comprasse
também 5 (cinco) produtos da linha "Gulosos".
Dessa forma, irretocável o acórdão da origem, ao vedar que os
responsáveis por crianças sejam constrangidos a comprar
determinados produtos que efetivamente não desejam. Sendo
oportuno trazer à colação o opinativo do Subprocurador-Geral da
República, in verbis: "Daí surge a correta, e oportuna, participação do
INSTITUTO ALANA, e do Ministério Público Estadual, em defesa dos
direitos das crianças, buscando preservar, in casu, os valores que lhes
são repassados por meio da comercialização dos produtos da recorrente,
bem como dos reflexos causados na formação do caráter desses
menores por ocasião da venda desses produtos" (fl. 1449, e-STJ).”.

88. Em vista do exposto, evidente que inexiste identidade entre o acórdão paradigma e
o caso em análise capaz de embasar a alegada violação ao art. 37, §2º do Código
de Defesa do Consumidor.
III.d) CORRETA APLICAÇÃO DO ART.85 §§2º E 3º DO CPC
Ausência de contrariedade ao art. 85, §8º.
89. Mais adiante, as Recorrentes prosseguem afirmando contrariedade ao §8º do art.
85, em razão da sua condenação em honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa.
90. Aduzem que o referido dispositivo autoriza a fixação dos honorários por arbitramento
nas hipóteses de valor da causa inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem
como em causas em que o valor foi muito baixo.
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91. Em seu particular entender, a ação, por não ser complexa, não justificaria a fixação
dos honorários no montante de quase meio milhão de reais, arguindo se tratar de
fundação pública que tem por escopo a tutela dos direitos dos consumidores.
92. De início, mister esclarecer que no caso dos autos inexiste valor de condenação
imposta em face das Recorrentes, para permitir a aplicação de percentual de
honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que o objeto da ação é a
anulação de ato administrativo.
93. Nessa linha, agiu corretamente o Tribunal Local, considerando o previsto no art. 85
§2º CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, in
verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar da prestação do serviço;
III – a natureza e importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”

94. Permissa venia, há que se destacar que o v. acórdão, ao aplicar a expressa previsão
do artigo 85, §2º do CPC, não contrariou, de forma alguma, o disposto no artigo 85,
§8º, que determina que os honorários sejam arbitrados entre o mínimo de 10%
(dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou valor da causa.
95. Sobre o tema, necessário ressaltar que o art. 85, § 8º, do CPC SOMENTE deve ser
aplicado “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Não é possível a aplicação
da referida regra quando o valor da causa ou condenação for considerado elevado.
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96. Aliás, nas causas que envolvem grandes montantes, seus patronos assumem
elevado risco na condução do processo, o que foi devidamente observado pelo
legislador ao determinar que o valor dos honorários seja aplicado sempre em
percentual a incidir sobre o valor da causa ou da condenação.
97. Nesse particular, o STJ decidiu recentemente que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015
se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja
irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do
proveito econômico experimentado" (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018)3.
98. Logo, os honorários sucumbenciais, in casu, foram corretamente fixados sobre o
valor da causa atualizado, respeitando-se o percentual mínimo previsto no art.
85, § 2º, do CPC.
IV – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, espera e confia a Recorrida que V.Exa. não irá conhecer do presente
recurso especial pelas razões apontadas ─ incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ;
Súmulas 282, 284 do STF.
Caso essa Colenda Corte assim não entenda e acabe por conhecer o presente recurso,
espera e confia a Recorrida que será NEGADO PROVIMENTO ao recurso, uma vez que
não restou configurada qualquer contrariedade ou negativa de vigência à lei federal.
Nestes termos.
Pede deferimento.
São Paulo, 08 de julho de 2020.

MUN J022778

Adriana Vela Popoutchi
OAB/SP – 287.361

3

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
08/11/2018, DJe 14/12/2018 e AgInt no AREsp 983.554/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018.
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