
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO EM FUNDO DE 

INVESTIMENTO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO. 

DESCABIMENTO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. 

Ação de Cobrança combinada com indenização. Rito comum ordinário. Aplicação 

em fundo de investimento. Matéria que autoriza o julgamento antecipado da lide, 

inexistindo cerceio de defesa, por não produção de prova para fins de demonstrar 

coação, mormente quando esta é desinfluente à solução da demanda. Acresce, 

ainda, a não utilidade de sua produção, frente ao art. 401 do CPC, sendo certo que 

nenhuma outra prova há nos autos para servir, pelo menos, de indício à tese da 

coação, como forma de justificar a testemunhal perseguida. Preliminar que não se 

acolhe. 

Pretensão de nulidade de transação, que ultimou por ressarcir perdas da 

aplicação, realizada de forma incondicional, acabada e irretratável, com renúncia 

a direitos, reivindicações, reclamações e pretensões de qualquer natureza, com 

alegação de coação, propaganda enganosa, e violação ao Código de Defesa do 

Consumidor. Não ocorrência . 

Autores que ultimam por operação em mercado financeiro têm a obrigação de 

saber que há evidente risco em aplicação de fundos de investimento, sendo 

rendimento certo apenas o de caderneta de poupança. Aplicações em fundos de 

investimentos que trazem o conhecimento mediano do risco, tanto que apresentam, 

por tais hipóteses, rendimentos maiores. 

Alegação de que o prejuízo decorreu de mudança na política econômica do 

Governo Federal, que descaracteriza a tese de propaganda enganosa e o mais 

conexo.  

Validade do instrumento particular de transação, com aplicação do art. 1.030 do 

Código Civil, primeira parte. Ressarcimento por instrumento particular de 

transação, que se resume em mera liberalidade, não importando em 

reconhecimento dos fatos narrados na vestibular. 

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e negado provimento.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 24.632/01, em que são 

Apelantes Ramiro Feital Soares Pinto, Sonia Franco da Cunha, Luiz da Silva Monteiro e 

Raul Feital Soares Pinto e como Apelados Banco Boavista Interatlântico  

S/A e BES Boa Vista Espírito Santo DTVM S/A.  

Acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Civil do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de 

cerceamento de defesa e negar provimento ao recurso. 

Decidem, assim, pelo seguinte. 

Ramiro Feital Soares Pinto, Sonia Franco da Cunha, Luiz da Silva Monteiro e Raul 

Feital Soares Pinto ajuizaram ação de cobrança c/c indenização em face do Banco 

Boavista Interatlântico S/A e BES Boa Vista Espírito Santo DTVM S/A, alegando, em 

síntese, como causa de pedir: 

1) que, orientados pelo Gerente do 1º réu, aplicaram valores nos denominados "Fundo 

Hedge" e "Fundo Derivativos 60" e, segundo propaganda divulgada pelos bancos 

suplicados, o risco de perda dos aludidos investimentos era limitado, contudo, frente à 

modificação da política cambial efetivada pelo Governo, os referidos fundos 

começaram a perder patrimônio; 

2) que, diante de tais fatos, os suplicantes determinaram a venda de suas cotas, 

ocorrendo que elas foram resgatadas de forma contrária ao pactuado, acarretando aos 

autores a perda de valores economizados o que viola o Código de Defesa do 

Consumidor; 



3) que, em entrevista concedida pelo presidente do 1º réu à imprensa, foi admitido que 

os administradores dos mencionados investimentos não observaram as orientações do 

Conselho de Administração e assumiram posições de riscos totalmente inaceitáveis, 

motivo pelo qual eles foram sumariamente demitidos; 

4) que, por intermédio de uma nota oficial, os réus informaram que suportariam 

parcialmente os prejuízos causados pelas perdas experimentadas em seus fundos de 

investimentos, reconhecendo assim, a culpa pelos fatos; 

5) que, através de um instrumento particular de transação, assinado pelas partes, os 

suplicantes foram coagidos a renunciar aos direitos de cobrança da diferença devida 

pelos suplicados, contudo, tal documento é nulo, pois viola a lei do consumidor; 

6) que as razões acima motivaram a propositura, a fim de declarar a nulidade do referido 

instrumento de transação, bem como para condenar os réus a ressarcirem aos autores o 

valor total de suas aplicações pela quantia correspondente a quota do dia 12/01/99, além 

de lucros cessantes, requerendo, ainda, uma indenização a título de dano moral e o 

deferimento da tutela antecipada, determinando aos suplicados o depósito da 

importância correspondente ao valor das quotas do dia 12/01/99, deduzindo-se as 

quantias já recebidas. 

Contestação do 1º réu, a f. 169/200, sustentando, em resumo: 

a) que, por suas vontades, os suplicantes fizeram uma aplicação financeira arriscada 

objetivando obter maiores rendimentos de seus capitais. ocorrendo que experimentaram 

perdas, frente à política cambial adotada pelo BACEN, que pretendem transferir a 

terceiros; 

b) que os riscos oriundos de investimentos agressivos são previstos, o que afasta o dever 

de indenizar, até porque os suplicantes não apontaram nenhum vício ou defeito no 

serviço, vez que os administradores dos fundos não poderiam prever a desvalorização 

de nossa moeda; 

c) que, além disso, o ora contestante é parte ilegítima para integrar a lide, pois é 

somente o agente custodiante dos fundos que são administrados pela ré e, por outro 

lado, o instrumento de transação firmado entre as partes por livre e espontânea vontade 

é um fato extintivo da pretensão autoral; 

d) que, finalmente, sustenta a não aplicação da lei do consumidor na hipótese em lide, 

nega a alegada propaganda enganosa e impugna o pleito de indenização moral, motivo 

pelo qual requer o acolhimento da preliminar suscitada ou, alternativamente, a 

improcedência do pedido exordial. 

Contestação do 2º Réu, à f. 244/258, sustentando, em síntese, que as oscilações 

ocorridas no mercado cambial atingiram de forma negativa e substancial os fundos de 

investimentos, sendo que os riscos das aplicações eram de ciência dos autores, 

aduzindo, ainda que, diante do pactuado pelas partes, os suplicantes nada têm a 

reclamar, impugnando também, o pleito de ação moral. 

R. Sentença a f. 1.057/1.069, julgando improcedente o pedido. 

R. Decisão a f. 1081, rejeitando os Embargos Declaratórios interpostos pelos 

suplicantes. 

Apelação dos autores (f. 1.083/1.116), visando a reforma do julgado, sustentando, em 

suma: 

1) que, prelinarmente, requer a declaração de nulidade da r. sentença monocrática, 

frente ao cerceamento de defesa, pois, apesar dos apelantes protestarem pela prova 

testemunhal, para demonstrar a ocorrência de coação na assinatura do instrumento de 

transação, a lide foi julgada antecipadamente; 

2) que, apesar da negativa dos apelados, a lei do consumidor tem aplicação na hipótese 

em tela e, além disso, em ação idêntica a presente, as Colendas 8ª e 17ª Câmara Cíveis 



declararam a nulidade da denominada transação e condenaram os recorridos a 

ressarcirem aos autores os prejuízos causados, até porque o próprio Presidente do Banco 

reconheceu a negligência e imprudência dos responsáveis pela administração dos 

Fundos de Investimentos, tanto que eles foram sumariamente demitidos; 

3) que, além disso, em documento obtido pelo BACEN, os réus textualmente 

confessaram que as informações sobre os riscos dos fundos foram feitas de forma 

deficiente e omissa, bem como não forneceram aos apelantes o regulamento do aludido 

investimento, conforme determina a Circular nº 2.786/97 do BACEN, o que foi 

confirmado pelos depoimentos dos gerentes do banco, acostado a f. 697/705. 

4) que os prospectos informativos distribuídos nas agências do Banco evidenciam que 

os recorrentes foram induzidos a acreditar no mínimo risco da aplicação nos fundos; 

5) que, em recente fiscalização efetivada pelo BACEN, foi constado que o 1º recorrido 

transferiu ativos podres de sua carteira para os fundos de seus clientes e, por outro lado, 

em sede administrativa, o referido órgão condenou os suplicados por má gestão e falha 

nas informações prestadas aos cotistas quanto aos riscos dos investimentos; 

6) que o instrumento intitulado de transação foi imposto aos autores como condição sine 

qua non para reaverem parcialmente seus investimentos, ou seja não houve concessão 

mútua das partes, caracterizando, assim, a coação exercida pela instituição financeira.  

7) que a mencionada transação também é nula, pois contraria o art. 51 do Código do 

Consumidor. 

8) que diante do exposto, pugna pelo provimento deste apelo, a fim de acolher a 

preliminar argüida ou alternativamente, a procedência da pretensão autoral. 

Fundamenta-se e decide-se. 

Cuida-se de ação de cobrança com precípua pretensão de obter nulidade de documento 

de quitação ou renúncia de resgate de parte de dinheiro aplicado em fundo de 

investimento, face à coação sofrida pelo autor e/ou violação ao art. 51 da Lei nº 

8.078/90, além da indenização pertinente. 

Aprecia-se, inicialmente, a preliminar do recurso, quanto ao cerceamento de defesa, 

face ao julgamento antecipado da lide. 

Concessa maxima venia e s.m.j., encontra-se a lide madura e dispensável é a produção 

de outra qualquer prova, já que a matéria é de direito e desnecessária a produção de 

prova testemunhal, bastando as já existentes nos autos, impondo-se, assim, a aplicação 

do art. 330, inciso I, do CPC. 

No mesmo diapasão, totalmente sem utilidade seria a produção da prova testemunhal 

com o único escopo de demonstrar a ocorrência de coação na assinatura do instrumento 

de transação, haja vista o que dispõe o art. 401 do CPC, que só admite a prova 

exclusivamente testemunhal nos conflitos cujo valor não exceder o décuplo do salário 

mínimo. 

Ora a prova perseguida só tinha o desiderato supra, como se constata dos autos e tese 

dos apelantes, haja vista que em momento algum dos autos, por qualquer documento, tal 

coação sequer chegou a ter indícios de sua ocorrência, o que motiva, ainda, a aplicação 

do art. 400, inciso I, do CPC. 

Não se acolhem pois, tal preliminar. 

Necessário se faz, inicialmente transcrever o conteúdo das alegadas transações como 

constam de f. 55/60, em seus principais aspectos, para análise das teses em lide. 

Estabelecem as avenças, mudando-se apenas os valores, conforme cada autor; in litteris: 

"Resolve a BES DTVM pagar, neste ato a quantia de R$ ... (.....), representada por 

crédito em conta corrente, ao investidor, a título de pagamento da diferença patrimonial 

do valor das cotas do Fundo de Investimento Financeiro - FIF Derivativo entre o dia 14 



e o dia 20 de janeiro de 1999, considerando os resgates já realizados anteriormente ou o 

valor remanescente do referido fundo.  

Este pagamento significa e representa a aceitação plena, e sem qualquer reserva, pelo 

investidor, dos termos da proposta pública pelo banco vinculada na imprensa: 

"As partes concordam, nos termos, condições e concessões mútuas previstas neste 

instrumento particular de transação, e na forma dos artigos 1.025 a 1.036 do Código 

Civil, em compor e terminar suas controvérsias e em prevenir todas e quaisquer 

presentes e futuros conflitos, litígios e/ou reivindicações pecuniárias ou de outra 

natureza, tanto civis quanto administrativas, tenham ou não sido postulados pelas partes 

judicial ou administrativamente. Conseqüentemente, as partes resolvem renunciar a 

quaisquer direitos, reivindicações, reclamações e pretensões de qualquer natureza umas 

contra as outras que não os reciprocamente concedidos e aceitos neste instrumento de 

transação. 

A presente transação é incondicional, perfeita, acabada e irrevogável, sendo formalizada 

pelo presente instrumento particular de transação, na forma do artigo 1.028, II, e 1.029 

do Código Civil, produzindo o efeito de coisa julgada, na forma do artigo 1.030 do 

Código Civil." (destaques do original)  

Observa-se do texto supra que o pactuado traz o escopo de ressarcir perdas e é realizado 

de forma incondicional perfeita, acabada e irretratável, em sonância com o direito 

substantivo, com renúncia a quaisquer direitos, reivindicações, reclamações e pretensões 

de qualquer natureza. 

Os instrumentos de transação atenderam a todos os requisitos legais e não se vislumbrou 

nos autos, não obstante seus sete volumes, qualquer prova da alegada coação, já que 

seguem assinados pelos interessados. 

Malgrado a certeza da tese da inicial, não é demais registrar que se pretende demonstrar 

a coação como vis compulsiva e não vis absoluta, vez que faz desaparecer a própria 

vontade, excluindo-a e configurando o ato como nulo, enquanto aquela a estabelece 

como anulável. 

A vis compulsiva estabelece um completo vício do consentimento, inexistindo, portanto, 

a falta da vontade (coactus voluit sed voluit), porém uma efetiva volição viciada. 

Assim, com bastante propriedade o sempre festejado Prof. CLOVIS BEVILÁQUA 

define o que entende por coação, em seu livro Teoria do Direito Civil, § 53, verbis: 

"é um estado de espírito, em que o agente, perdendo a energia moral e a espontaneidade 

do querer, realiza o ato, que lhe é exigido." 

Com preciso poder de síntese, elucida o Prof. ORLANDO GOMES. em seu livro 

Introdução do Direito Civil, nº 320: 

"Em resumo, para que a coação vicie o consentimento, precisa reunir os seguintes 

requisitos: 1º, ser a causa determinante da vontade declarada; 2º, incutir fundado temor 

de grave dano; 3º, ser injusta. A injustiça se acha normalmente no meio escolhido para a 

ameaça (Trabucchi)." 

Ora, como se vê dos autos e já anteriormente exposto, os autores em momento algum 

lograram demonstrar qualquer intimidação de coação, bem como a vis absoluta, pelo 

que só se pode analisar a pretensão pela anulabilidade, como efetivamente realizado.  

Nota-se que o negócio jurídico existente entre as partes apresenta-se juridicamente 

perfeito, não merecendo acolhimento a pretensão exordial, preenchendo o que leciona 

KARL LARENZ, em seu livro Tratado de Derecho Civil Alemán, Editorial Revista de 

Derecho Privado, volume nº 3. B Contratos § 27: 

"El contrato es un acto bilateral de creación de validez jurídica en la relación de los 

sujetos de derecho que en él participan."  



Não prevalece, pois, a vestibular, com a tese de coação anular o instrumento particular 

de transação, como constam de f. 55/60, devendo permanecer, como esposado na r. 

sentença. 

Em supedâneo a tal entendimento, socorre-se do Prof. CLOVIS BEVILAQUA, 

quando define o que se entende por coação, em seu Código Civil Comentado, 

elucidando os seus requisitos (art.98 - ed. 1931 - p. 339), verbis. 

"Deve ser: 

a) Grave, resultante da ameaça de um dano sério ao corpo (verberum terror), à vida 

(mortis terror), à liberdade, à honra (timor infamiae), quer do indivíduo, quer de pessoa 

da sua família. Também o sério temor de dano patrimonial (aos seus bens) constitui 

coação. 

b) Fundado, isto é, capaz de impressionar realmente a pessoa. 

E o dano receado há de ser: 

a) Iminente, isto é, atual e inevitável. A ameaça de um mal impossível, remoto ou 

inevitável (rectius, evitável, conforme grafado no livro Teoria Geral do Direito Civil 

do próprio Autor, 4ª edição, pelo Ministério da Justiça - 1972, p.239, parte superior) não 

constitui coação capaz de viciar o ato. 

b) Igual, pelo menos, ao do ato extorquido. 

Se da coação não resulta prejuízo patrimonial, ou este é, apenas, indireto, não se tem 

que atender ao requisito igualdade" (destaque grifado nosso). 

Em comentário ao art. 99, elucida: 

"A coação deve resultar de um temor fundado e grave. Mas esta gravidade, 

naturalmente, depende da organização moral do indivíduo, das circunstâncias de lugar e 

momento. A ameaça, que seria vã, para um ânimo varonil, pode ser grave para uma 

tímida, para uma criança, para um doente". 

No mesmo sentir, o Prof. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, em Instituições de 

Direito Civil, vol. 1, nº 91, leciona: 

"A ameaça deve ser séria e injusta, e de tal monta que coloque o paciente numa 

alternativa entre o mal iminente e o ato extorquido, levando-o razoavelmente a suportar 

este último com todas as suas conseqüências". 

Fácil ficou perceber, repita-se, que em momento algum lograram os autores comprovar 

o que alegaram e, não se diga que se tratavam de pessoas sem experiência, haja vista 

que todos trazem em suas qualificações as qualidades de nível superior (engenheiros os 

varões e física a autora (f. 02 e 34/37). 

Enfim, não há como se ultrapassar o disposto no art. 1.030, do Código Civil, em sua 

primeira parte, pois não se demonstrou o que consta de sua segunda etapa e, repita-se, in 

hypothesis, impossível só a prova testemunhal para tal escopo, consoante art. 401 do 

Digesto Processual e já que as demais existentes nada apresentam neste particular, para 

servirem, pelo menos, de auxílio a eventual produção oral de prova ou a justificar como 

utilidade. 

Forçoso é se registrar que não há como se entender pela existência da coação, quando os 

próprios autores atribuem o insucesso na aplicação à mudança na política econômica do 

Governo Federal. como consta da inicial (f. 04, itens nº 12 e 13). 

Assim não o fosse e cediço que as aplicações em fundos de investimentos suportam as 

oscilações do mercado e jamais se constituem em rendimentos fixados e certos e, sem 

dúvida, por ser princípio primário no setor financeiro, deveriam os autores ter plena 

ciência, já que são pessoas com experiência de vida, face as suas qualificações, idade, 

estado civil e o mais conexo, não se podendo imaginar insipiência em negócios 

bancários... 



Cediço que o único investimento seguro é a aplicação nas cadernetas de poupança, pois 

todos os demais oferecem margem de risco, sendo, assim, incabível a alegação de 

propaganda enganosa, violação do Código de Defesa dos Consumidores e o mais 

conexo, sendo que, também, nada foi provado neste sentido, para que se possa acolher a 

tese dos apelantes. 

Não há, pois, qualquer razão com os apelantes, que, na realidade, arriscaram no 

mercado e agora procuram diminuir seus prejuízos. 

Deveriam, aliás estar satisfeitos por receberem a quantia objeto da transação, pois se 

entende que não estavam as instituições financeiras obrigadas a tal ressarcimento e o 

fizeram por mera liberalidade, motivo pelo qual se impõe prestigiar o r. aresto 

monocrático. 

Registre-se, por derradeiro, que esta C. Quarta Câmara Cível, no último dia 09/10/01, 

julgou a Apelação Cível nº 17.543/01, em que é apelante Daniel Lomacinsky Braustein 

e como apelados Banco Boavista Interatlântico S/A e BES Boa Vista Espírito Santo 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, sendo relator e revisor os mesmos 

deste feito e, por unanimidade, negaram provimento ao recurso do autor com a seguinte 

ementa, in litteris: 

"Ementa: Cobrança c/c indenização. Rito ordinário, Aplicação em fundo de 

investimento. Pretensão de nulidade de transação, que ultimou por ressarcir perdas da 

aplicação, realizado de forma incondicional, perfeita, acabada e irretratável, com 

renúncia a direitos, reivindicações, reclamações e pretensões de qualquer natureza, com 

alegação de coação, propaganda enganosa e violação ao Código de Defesa do 

Consumidor. Ausência de prova da alegada coação. Autor que sendo economista tem a 

obrigação de saber que há evidente risco em aplicação de fundos de investimento, sendo 

rendimento certo apenas o de caderneta de poupança. Alegação de que o prejuízo 

decorreu de mudança na política econômica do governo federal, que descaracteriza a 

tese de propaganda enganosa. Validade do Instrumento Particular de Transação, com 

aplicação do art. 1030 do C.C., primeira parte. Negado provimento." 

Não há, em sede de fundo, nenhuma diferença entre as duas lides, aproveitando-se, 

mutatis mutandis, o que já se decidiu, inclusive no que concerne à aplicação do art. 

1030, primeira parte, do Código Civil, para reconhecer como válido o instrumento 

particular de transação, apesar, como já se disse, ad nauseam, que desinfluente à 

solução da controvérsia, já que se resume em liberalidade das rés. 

Adotam-se, no mais, como fundamentação por amor a brevidade, as razões de decidir da 

r. sentença (f. 1067/1069), que ficam fazendo parte do presente na forma regimental. 

Por estas razões, a Câmara conhece do recurso, rejeitando a preliminar de cerceamento 

de defesa e lhe negando provimento. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001 

Des. Wilson Marques - Presidente 

Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - Relator  

Nota: Sobre o assunto ver o acórdão na Apelação Cível nº 13.244/2002 publicado nessa 

edição. 

Declaração de Voto 

Com todo o respeito devido ao brilho e à cultura jurídica do eminente Desembargador 

Relator e, nada obstante tenhamos chegado ao mesmo resultado final, entendi necessária 

a elaboração da presente declaração de voto uma vez que, a nosso sentir, a conduta dos 

apelados, anterior à celebração da transação, data maxima venia, violou disposições da 

legislação costumeira. 

Conforme provam os documentos de f. 48/50, os apelados ofertaram produtos, através 

de publicidade em mídia impressa, sem respeitar as disposições dos artigos 6º, III e IV; 



30; 31; 36, caput, mormente no que se refere ao retorno e aos riscos do investimento 

realizado pelos apelantes, de tal sorte que a mesma há de ser considerada enganosa, nos 

termos do § lº, do artigo 37, todos da Lei nº 8.078/90. 

Não bastasse isso, a documentação acostada aos autos comprovou, no nosso 

entendimento, a prática de má gestão por parte do administrador dos fundos dos 

apelantes. 

Por tudo isso - e não por mera liberalidade - buscaram os apelados a realização de 

transação com os investidores prejudicados, com vistas a prevenir litígios e, assim, 

minimizar as suas perdas. 

Comparecendo os apelantes espontânea e voluntariamente às agências dos apelados e lá 

firmando os instrumentos de transação que se encontram nos autos não podem, agora, 

pretender alegar vício de consentimento em relação a esta forma especial de pagamento 

que, por sua própria natureza, implica em concessões mútuas, não se questionando a 

disponibilidade dos interesses objeto da transação. 

Assim, com absoluto aceno, não se vislumbrando a ocorrência de qualquer vício do 

consentimento, há de se considerar válida a transação realizada entre as partes e, em 

conseqüência, subsumida aos efeitos do artigo 1030, do Código Civil e, por este 

fundamento, também neguei provimento ao recurso. 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2001. 

JDS Des. Werson Rêgo - Vogal 

 


