
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 101.712 - RS (2011/0239796-0)
  
AGRAVANTE : MDM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 

E OUTROS
ADVOGADO : MÁRCIA SUSSENBACH DE ALMEIDA 
AGRAVADO : RUY BROSSARD SOUZA PINTO 
ADVOGADO : ESTHER SOUZA PINTO RAMOS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): 

Cuida-se de agravo regimental interposto por MDM COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e OUTROS contra decisão monocrática 

proferida por este signatário que, às fls. 207-215, conheceu do agravo para negar 

seguimento ao recurso especial.

O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo 

constitucional, visava reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul.

Na origem (fls. 3-7), RUY BROSSARD SOUZA PINTO ajuizou ação de 

despejo por falta de pagamento de aluguéis e demais encargos da locação em face 

de MDM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA e OUTROS, 

pleiteando a rescisão contratual, o decreto de despejo, e a condenação dos réus ao 

pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva devolução do imóvel.

Citada, a primeira demandada contestou (fls. 23-29). Alegou, em 

preliminar, a perda do objeto (pois o imóvel já havia sido desocupado) e a inépcia da 

inicial (porquanto não acompanhada do cálculo discriminado do valor devido). No 

mérito, postulou a indenização pelas benfeitorias realizadas e pelo ponto comercial 

formado no imóvel. Discordou, ainda, do valor utilizado como base de cálculo dos 

juros e demais encargos cobrados. 

Os fiadores da sociedade empresária, demais demandados, também 

apresentaram contestação (fls. 76-82), ocasião na qual reiteraram os mesmos 

argumentos expendidos pela primeira ré.

Por meio da sentença de fls. 93-95, a magistrada singular reconheceu a 

perda do objeto no tocante ao decreto de despejo (ante a entrega das chaves) e a 

procedência da ação em relação à resolução contratual c/c o pagamento dos 

aluguéis vencidos até a efetiva entre do imóvel, acrescidos de correção monetária, 

juros moratórios e encargos, conforme estabelecido no contrato. 
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Na mencionada decisão, afastou a inépcia da inicial sob o fundamento de 

que esta teria sido corretamente instruída, sendo acompanhada da memória de 

cálculo discriminada do valor devido. Pontuou a ausência de demonstração de erros 

ou abusos no cálculo apresentado pelo autor. Entendeu serem devidos os aluguéis 

e encargos da locação até a data 06.10.2009 (época da devolução do imóvel). 

Ressaltou a existência de cláusula contratual vedando o direito à indenização pelas 

benfeitorias realizadas no imóvel e a ausência de especificação, na contestação, de 

quais seriam os supostos melhoramentos ocorridos. Asseverou não se tratar de 

relação de consumo, mas sim de negócio jurídico regido por legislação específica, 

motivo pelo qual descabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à 

hipótese. Por fim, esclareceu não ser possível a indenização pelo ponto comercial, 

uma vez que o contrato teria sido celebrado pelo prazo de 24 meses, a partir do 

qual passou a vigorar por prazo indeterminado, não preenchendo, assim, o requisito 

da contratação pelo prazo determinado de cinco anos. 

Em sede de apelação, o Colegiado estadual negou provimento ao 

recurso interposto pelos réus, conforme a seguinte ementa (fl. 127):

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENTO E COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL.  BENFEITORIAS.  
CDC.  MULTA MORATÓRIA.  INDENIZAÇÃO DO PONTO COMERCIAL. 
1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto não houve 
infringência ao inciso I do artigo 62 da Lei de Locações.  2. Validade da 
cláusula contratual em que o locatário renuncia ao direito de indenização 
por benfeitorias. 3. Código de Defesa do Consumidor inaplicável aos 
contratos de locação. 4. Ausência de interesse recursal quanto à redução 
da multa moratória. 5. Indenização pelo ponto comercial descabida. 
Sentença mantida. Apelação improvida.

Opostos embargos de declaração pelos demandados, restaram 

desacolhidos  (fls. 140-143).

Nas razões do recurso especial (fls. 150-159), os insurgentes alegaram 

violação aos arts. 35, 36, 51, 52 e 62, I, da lei 8.245/91; 578 do Código Civil; 295, I, 

do Código de Processo Civil; e 52, § 1º, e 92 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentaram: a) inépcia da inicial, pois o recorrido não discriminou 

adequadamente, na peça inaugural do feito, quais os valores efetivamente devidos, 

limitando-se a pleitear o pagamento ou o despejo do imóvel; b) cabimento da 

indenização por benfeitorias realizadas e do direito de retenção do imóvel até 

o seu pagamento, porquanto realizou vários melhoramentos no bem a fim de 
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adaptá-lo às suas necessidades; c) aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor às relações locatícias, na medida em que a relação entre as partes, 

além de ser de consumo, foi instrumentalizada por meio de contrato de adesão, com 

predominância de cláusulas pré-estabelecidas, beneficiando somente o locador; d) 

exorbitância do percentual pactuado a título de multa moratória pelo atraso 

dos aluguéis (10%), haja vista a vedação da utilização da cláusula penal como 

forma de enriquecimento sem causa e o limite de 2% previsto no CDC para tais 

hipóteses; e e) cabimento da indenização pela existência de ponto comercial, 

uma vez que explorava no imóvel, desde 1994, o ramo farmacêutico, atendendo a 

todos os requisitos do art. 51 da lei 8.245/91.

Contrarrazões às fls. 167-174.

Em juízo de admissibilidade (fls. 176-178), considerando a necessidade 

de revolvimento de fatos e provas para o conhecimento da pretensão recursal, o 

que seria vedado ante o óbice da Súmula 7/STJ, negou-se seguimento ao recurso 

especial. 

Nas razões do agravo (fls. 182-190), os insurgentes refutaram o 

fundamento expendido, asseverando que a matéria não dependeria de análise de 

prova, mas somente de verificar a manifesta violação à legislação federal. No mais, 

repisaram as razões do recurso especial.

Sem contraminuta (fl. 192).

Julgando monocraticamente o reclamo (fls. 207-215), este relator 

conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso especial sob os seguintes 

fundamentos: i) incidência da Súmula 7/STJ no tocante à pretensão de ver 

reconhecida a inépcia da inicial; ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor nas relações contratuais regidas pela lei 8.245/91; iii) não cabimento da 

indenização pelas supostas benfeitorias realizadas e do direito de retenção na 

hipótese da existência de cláusula contratual renunciando expressamente tal direito; 

iv) incidência da Súmula 283 do STF no que diz respeito à alegada exorbitância do 

percentual pactuado a título de multa moratória pelo atraso dos aluguéis; e v) 

impossibilidade de se pleitear a indenização pelo ponto de comércio no bojo de uma 

ação de despejo. 

Irresignados (fls. 218-227), os insurgentes interpõem o presente agravo 

regimental, repisando, em síntese, os mesmos argumentos expendidos nas razões 

do recurso especial e não refutando, de forma específica, todos os fundamentos 
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colacionados na decisão monocrática proferida por este signatário.

Impugnação às fls. 231-235.

É o relatório.
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AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 101.712 - RS (2011/0239796-0)
  
  

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) 
- AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, MULTA 
CONTRATUAL E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO - 
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO 
PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. 
1. Inviabilidade de se modificar, sem o revolvimento dos 

elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, o 
entendimento das instâncias ordinárias acerca da correta e 
adequada instrução da petição inicial nos moldes previstos na 
lei 8.245/91. Instâncias ordinárias que consignaram a 
existência de indicação expressa acerca do número de 
aluguéis cobrados e do valor total do débito, com a respectiva 
memória de cálculo discriminando o quantum  devido e não 
tendo os recorrentes demonstrado a ocorrência de quaisquer 
erros ou abusos no cálculo apresentado pelo autor. Pretensão 
que demandaria, necessariamente, o revolvimento dos 
elementos fáticos e probatórios dos autos, circunstância 
vedada nos termos da Súmula 7 desta Corte. 

2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao 
contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/91, porquanto, 
além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito 
normativo do direito privado, as relações jurídicas locatícias 
não possuem os traços característicos da relação de consumo, 
previstos nos arts. 2º e 3º da lei 8.078/90. Precedentes.

3. Não obstante o art. 35 da Lei 8.245/91 assegure ao 
locatário o direito de indenização e retenção pelas benfeitorias, 
é válida a cláusula inserida nos contratos de locação urbana 
de renúncia aos benefícios assegurados, a teor da súmula 
335/STJ. Hipótese em que os recorrentes renunciaram 
expressamente ao seu direito. Precedentes.

4. É inadmissível o recurso especial que não impugna os 
fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à 
manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem 
(Súmula 283 do STF). Circunstância em que o Colegiado 
estadual asseverou carecer de interesse o pedido de redução 
da multa moratória para o patamar de 2% (dois por cento), pois 
seria o mesmo cobrado pelo autor e o previsto no contrato.

5. Inviabilidade de o locatário pleitear, na defesa exercida no 
bojo da ação de despejo, a indenização pelo fundo de 
comércio. Precedente. 

6. Agravo regimental desprovido.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): 

O agravo regimental não merece acolhida, pois se limitou a repisar os 

mesmos argumentos expendidos nas razões do recurso especial e não refutou, de 

forma específica, todos os fundamentos perfilhados na decisão monocrática 

proferida por este signatário. 

1. Inicialmente, cumpre destacar a inviabilidade de se modificar, sem o 

revolvimento dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, o 

entendimento das instâncias ordinárias acerca da correta e adequada instrução da 

petição inicial nos moldes previstos na lei 8.245/91.  

Conforme esclarecido na sentença e no acórdão recorrido, houve a 

expressa indicação acerca do número de aluguéis cobrados e do respectivo valor 

total do débito, sendo instruída a petição com a respectiva memória de cálculo 

discriminando o valor devido e não tendo os recorrentes demonstrado a ocorrência 

de quaisquer erros ou abusos no cálculo apresentado pelo autor.

Como cediço, sob pena de ampliar o efeito devolutivo e caracterizar este 

Superior Tribunal de Justiça como terceira instância ordinária, distanciando-se, por 

consequência, da atribuição constitucional extraordinária estabelecida, é vedado, 

nos termos da Súmula 7/STJ, o revolvimento de fatos e provas no âmbito desta 

Corte. 

Esse entendimento, aliás, já foi proferido reiteradamente no âmbito desta 

Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA 
INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões 
deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com fundamento no contexto 
fático-probatório dos autos, afastou a alegação de inépcia da inicial. 
Rever tal posicionamento esbarraria na vedação contida na Súmula 7 
do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 478361/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014) (grifo nosso)
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL  FALTA 
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME 
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do 
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos 
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na 
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, 
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação 
federal.
2. A reforma do aresto no tocante à inépcia da petição inicial da ação 
revocatória, pois não foram apresentados os documentos previstos 
no art. 51 da Lei nº 8.245/91, demandaria, necessariamente, o 
revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que 
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 180688/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) (grifo nosso)

Nessa medida, à luz do contexto apresentado e da jurisprudência 

colacionada, é de rigor a manutenção do óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 

2. Acerca da alegada aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de locação regidos pela lei 8.245/91, os recorrentes não trouxeram 

quaisquer elementos aptos a derruir o entendimento proferido na decisão 

monocrática.

Como bem esclarecido naquela ocasião, nos termos da reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, além de fazerem parte de 

microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações 

jurídicas locatícias não possuem os traços característicos da relação de consumo, 

previstos nos arts. 2º e 3º da lei 8.078/90, o que afasta a sua aplicação no caso 

concreto.  

A respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE DESPEJO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 
VIOLAÇÃO AO ART. 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de 
origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram 
submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas 
necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à 
pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou 
obscuridade. 
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2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Código de 
Defesa do Consumidor não se aplica a relações locatícias, porquanto 
regidas pela Lei 8.245/91. Precedentes. 
3. No caso, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram 
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de 
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 253960/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 
COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU 
PROVIMENTO AO AGRAVO. INCONFORMISMO DOS RÉUS.
1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato 
de locação, regido especificamente pela Lei n. 8.245/91. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1347140/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 
TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 05/06/2013) (grifo nosso)

LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS 79 DA LEI 8.245/91 E 2.036 DO 
CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. 
MULTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Tribunal a quo emitiu pronunciamento sobre as questões suscitadas 
pelo recurso especial, embora não tenha feito referência expressa aos 
respectivos dispositivos legais, caracterizando assim seu 
prequestionamento implícito.
2. É pacífica e remansosa a jurisprudência, nesta Corte, no sentido de 
que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos 
locatícios, que são reguladas por legislação própria. 
3. Restam ausentes às relações locatícias as características 
delineadoras da relação de consumo apontadas na Lei 8.078/90.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 689266/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 06/10/2005, DJ 14/11/2005 p. 338) (grifo nosso)

Assim, tratando-se de contrato regido especificamente pelei lei 8.245/91, 

não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

3. No tocante ao alegado cabimento da indenização pelas benfeitorias 

realizadas no imóvel, o Colegiado esclareceu que a cláusula sexta do contrato de 

locação entabulado entre as partes afasta expressamente tal direito, mesmo na 

hipótese de melhoramentos necessários. 

Nesse contexto, levando-se em consideração a inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos locatícios regidos pela lei de 

regência das locações de imóveis urbanos; a expressa previsão contida no art. 35 

da lei 8.245/91 permitindo a disposição contratual excluindo a indenização pelas 
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benfeitorias realizadas no imóvel; bem como a Súmula 335/STJ, que dispõe ser 

válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de 

retenção; é de rigor a conclusão do descabimento de qualquer indenização no caso 

concreto. 

A propósito: 

LOCAÇÃO. ART. 35 DA LEI N.º 8.245/91. CLÁUSULA CONTRATUAL 
QUE PREVÊ RENÚNCIA AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO E DE 
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. 
INEXISTENTE. SÚMULA 335 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
PRECEDENTES.
1. A teor da Súmula 335 desta Corte, afasta-se a existência de 
nulidade contratual decorrente da estipulação, no contrato de 
locação, de cláusula que prevê a renúncia ao direito de indenização e 
de retenção por benfeitorias.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 829110/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
em 06/04/2010, DJe 26/04/2010) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. TESTEMUNHA. SUSPEIÇÃO. 
INTERESSE NO LITÍGIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IRREGULARIDADE NA 
REPRESENTAÇÃO DA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. CARTA DE 
PREPOSTO. JUNTADA. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. 
DESNECESSIDADE. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA 
DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO 
CONTRATO ENTRE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E "POSTO 
DE GASOLINA". LOCAÇÃO. LEI 8.245/91. APLICABILIDADE. AÇÃO DE 
DESPEJO. CABIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO 
POR BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO 
DOS ASSISTENTES TÉCNICOS PARA QUE COMPAREÇAM À 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
5. Malgrado o art. 35 da Lei 8.245/91 assegure ao locatário o direito de 
indenização e retenção pelas benfeitorias, é válida a cláusula inserida 
nos contratos de locação urbana de renúncia aos benefícios 
assegurados. Hipótese em que a recorrente renunciou 
expressamente ao seu direito.
(...)
8. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 276153/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 01/08/2006 p. 507) (grifo nosso)

Com efeito, ante a existência de reiterada e pacífica jurisprudência deste 

Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, deve ser mantido o entendimento 

perfilhado na decisão monocrática, que concluiu ser descabida qualquer 
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indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel na hipótese de cláusula 

contratual renunciando a tal direito. 

4. No que diz respeito à alegada exorbitância do percentual pactuado a 

título de multa moratória pelo atraso dos aluguéis, é inafastável o óbice contido na 

Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, sequer refutado nas razões do 

regimental. 

De acordo com o Colegiado estadual, o percentual cobrado a título de 

multa moratória pelo autor e o constante do contrato não seria de 10% (dez por 

cento), mas sim de 2% (dois por cento), motivo pelo qual os recorrentes careceriam 

de interesse recursal no tocante ao pedido de redução da multa para o mencionado 

percentual.

Não tendo efetuado a impugnação específica desse fundamento nas 

razões do recurso especial, é inafastável o óbice contido na Súmula 283 do STF, 

que aduz ser inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida 

assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE 
LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO 
ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 
ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. SÚMULA N° 240/STJ. 
INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 
DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 
1. É inadmissível o recurso especial que não impugna os 
fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à 
manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem 
(enunciado n° 283 da Súmula do STF). 
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 645591/PR, Rel. Ministro MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015) (grifou-se) 

ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO 
STF. DECISÃO MANTIDA. 
(...)
2. É inadmissível o especial quando as razões apresentadas se 
mostrarem dissociadas da matéria tratada pela decisão recorrida, não 
sendo impugnados fundamentos do acórdão que, por si sós, são 
suficientes para manter o inteiro teor do decisum. Aplicação, por 
analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 
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3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se 
nega provimento. 
(EDcl no AREsp 575744/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014) 
(grifou-se) 

5. Por fim, no que concerne ao cabimento da indenização pelo ponto 

comercial, cumpre destacar que não é possível o seu pleito no bojo de uma ação de 

despejo.

Essa questão foi recentemente analisada pela Quarta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.216.537/MT, ocasião na qual 

se destacou que os fundamentos que autorizam o deferimento do pleito 

indenizatório, previsto no art. 52, § 3º, da lei n. 8.245/91, só podem ser verificados 

após a entrega do imóvel. 

O julgado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - INDENIZAÇÃO PELO 
FUNDO DE COMÉRCIO (52, § 3º, DA LEI N. 8.245/91) – INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS QUE ASSEVERARAM INEXISTIR DIREITO À 
REPARAÇÃO PELA MUDANÇA, PERDA DO LUGAR E 
DESVALORIZAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO, FACE A NÃO 
MANIFESTAÇÃO DA PRETENSÃO RENOVATÓRIA DA LOCAÇÃO 
COMERCIAL POR PARTE DO LOCATÁRIO (ART. 51, § 5º, DA 
REFERIDA LEI) - INSURGÊNCIA DO RÉU – RECURSO ESPECIAL 
DESPROVIDO.
A controvérsia reside na vinculação ou não do pleito indenizatório previsto 
no art. 52, § 3º, da lei 8.245/91, ao direito de renovação compulsória do 
contrato de locação comercial.
1. Violação ao artigo 535 do CPC não configurada. Inexistência de 
negativa de prestação jurisdicional, porquanto clara e suficiente, embora 
sucinta, a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde 
da controvérsia, revelando-se desnecessário o enfrentamento de cada um 
dos argumentos declinados pela parte.
2. Inviabilidade de o locatário pleitear, na defesa exercida no bojo da 
ação de despejo, indenização pelos prejuízos e eventuais lucros 
cessantes que tiver face a mudança, perda do lugar e desvalorização 
do fundo de comércio (artigo 52, § 3º, da lei n. 8.245/91), haja vista 
que os já referidos fundamentos, aptos a autorizarem o seu 
deferimento, somente podem ser verificados após a entrega do 
imóvel.
3. Para a concessão da indenização pelo fundo de comércio, não basta a 
ocorrência dos fatos descritos na norma (art. 52, § 3º da lei nº 8.245/91 - 
não der o proprietário o destino alegado; não iniciar as obras determinadas 
pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar em três meses da 
entrega), sendo imprescindível que esses decorram de um ato de 
retomada insincera do imóvel por parte do locador, circunstância também 
somente verificável posteriormente à procedência da demanda. 
4. No caso dos autos, evidencia-se que o locador encaminhou 
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comunicação ao locatário (fl. 29) com mais de seis meses de antecedência 
do término do contrato locatício (21.12.2005), manifestando sua intensão 
de retomada do imóvel para a realização de obras e ampliação da 
edificação, não tendo o réu exercido qualquer pleito renovatório judicial. 
5. O direito à indenização pelo fundo de comércio (artigo 52, § 3º, da lei n. 
8.245/91) está intrinsecamente ligado ao direito à renovação locatícia 
compulsória (artigo 51 do referido diploma legal), destinando-se aquela, 
exclusivamente, a penalizar o locador pela retomada insincera do imóvel, 
frustrando uma legítima expectativa à renovação contratual, hipótese não 
verificada nos autos, haja vista não ter o locatário manifestado a pretensão 
judicial renovatória, nos termos do § 5º do art. 51 da mesma lei. 
6. Recurso especial desprovido.

(REsp 1216537/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 03/09/2015, DJe 11/09/2015) (grifou-se) 

Conforme esclarecido no julgado, "ao tempo da defesa manifestada na 

ação de despejo, o imóvel ainda não está em poder do locador (daí porque o pleito 

desalijatório), ou seja, não ocorreram os fatos que eventualmente autorizariam a 

concessão da indenização, como mudança, perda do lugar ou desvalorização do 

fundo de comércio ". 

Além disso, não basta a ocorrência dos fatos descritos na norma (art. 52, 

§ 3º) para a concessão da indenização. É preciso que eles sejam decorrentes de 

um ato de retomada insincera por parte do proprietário, o que também só é 

verificável em momento posterior à entrega do imóvel (como por exemplo, na 

hipótese do locador não dar ao bem o destino alegado ou não iniciar as obras 

determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar, em três meses 

da entrega).

Nessa medida, reiterando o posicionamento proferido no recente 

precedente acima colacionado e na decisão monocrática, é inviável a análise do 

cabimento da indenização pelo ponto comercial no bojo da presente ação de 

despejo.

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto.
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