
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 403.553 - SC (2002/0000999-8)
 
RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
RECORRENTE : HUGO ÉRICO FREDERICO SOCHER 
ADVOGADO : EVANDRO PERTENCE E OUTROS
RECORRIDO : BRIGITTE SOCHER 
ADVOGADO : AMIR CARLOS MUSSI E OUTRO

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

RECURSO. DOAÇÃO. HERDEIROS NECESSÁRIOS.
1. O recurso contra decisão que julga impugnação ao valor da causa é o de 

agravo de instrumento e não o agravo retido, que deve ser admitido apenas  quando se tratar 
de interlocutória dentro da mesma ação e não do incidente.

2. O doador, em decorrência da existência de herdeiros necessários, não pode 
dispor de mais da metade de seus bens.

3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso. Os Ministros Aldir Passarinho Junior, 
Barros Monteiro e Cesar Asfor Rocha votaram com o Ministro Relator. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Jorge Scartezzini.

Brasília, 7 de outubro de 2004 (data de julgamento).

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES, Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 403.553 - SC (2002/0000999-8)
 

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: 

Em 1981, na comarca de Blumenau - Santa Catarina - foi ajuizada 

ação ordinária de nulidade de doação inoficiosa, c/c indenização de frutos e 

rendimentos e cancelamento de registro imobiliário por BRIGITTE SOCHER, de 

nacionalidade alemã - filha legítima de Hugo Wilhelm Socher e Frieda Socher.

Em segundas núpcias, Hugo W. Socher, era casado com Anna 

Socher, pelo regime de separação de bens, surgindo desta nova união o único 

filho do casal HUGO ÉRICO FREDERICO SOCHER, a quem, por seu pai, antes de 

falecer, foram transferidos todos os bens imóveis descritos na peça de ingresso, 

em detrimento da autora - Brigitte Socher, na condição de herdeira necessária e 

com  maltrato à letra do art. 1176 do Código Civil.

Visa, então, a ação o reconhecimento do direito da autora à metade 

dos bens e, também,  metade dos frutos e rendimentos por eles produzidos.

O pedido foi julgado procedente em parte para declarar nula a 

doação feita por Hugo W. Socher e Anna Socher em favor de Hugo Érico 

Frederico Socher, em sua parte inoficiosa, qual seja, 25%, reconhecido - ainda - 

o direito em igual percentual à percepção dos frutos e rendimentos produzidos 

pelos imóveis, a partir de 07 de agosto de 1970.

Houve apelação interposta por Hugo Érico Frederico Socher e 

recurso adesivo da autora. 

A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, pelo voto do Desembargador SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, 

manteve a sentença, negando provimento a ambos os recursos, consoante 

acórdão que guarda a seguinte ementa:
"AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA - IMPUGNAÇÃO AO 
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VALOR DA CAUSA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO - MEIO 
RECURSAL INADEQUADO - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO - ART. 835 
DO CPC - LAVRATURA DO TERMO RESPECTIVO - AUSÊNCIA DE 
INSURGÊNCIA NO TEMPO E MODO DEVIDOS - PRECLUSÃO 
TEMPORAL CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO - DOAÇÃO DA 
INTEGRALIDADE DOS BENS DO DOADOR - INOBSERVÂNCIA DA PARTE 
QUE CABERIA AOS DEMAIS HERDEIROS, FERINDO SUAS LEGÍTIMAS - 
NULIDADE DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA.
- Improsperável interposição de agravo retido contra decisão 
interlocutória proferida em incidente processual, já que, por 
possuir procedimento próprio, tramitando em processo apenso aos 
autos principais é sua decisão atacável via agravo de instrumento, 
já que, por não se tratar de decisão interlocutória proferida nos 
próprios autos principais, descabido mostra-se a agressão via 
agravo retido, posto não ser viável a apresentação de recurso fora 
dos autos próprios.
- Deixando a parte de insurgir-se, a tempo e modo, contra a 
decisão que aceita o bem a ser caucionado, sujeita-se aos efeitos 
da preclusão, descabendo a apreciação da matéria no âmbito 
recursal.
- O prazo prescricional para ingresso da ação de anulação de 
doação inoficiosa em que realizada com infração dos arts. 1.175 e 
1.176 do Codex Substantivo é vintenário, conforme determina os 
arts. 177 e 179 do mesmo estatuto.
- Nula é a doação realizada na integralidade dos bens do pai para 
filho, caso o mesmo possua outros herdeiros necessários além 
daquele a quem doou os bens, pois não haverá observância da 
legítima referente aos demais herdeiros, maculando-se perfeita 
doação inoficiosa.
Improsperável se demonstra o pleito de retenção por benfeitorias 
caso manifestada em contestação, já que o meio processual 
adequado para tal fim é a reconvenção, salientando-se que esta 
sim é adequada para as ações que não possuem caráter de 
duplicidade." (fls. 7407/7408)

Embargos de declaração rejeitados (fls. 7441/7451).

Inconformado, HUGO ÉRICO FREDERICO SOCHER (fls. 7453/7471), 

com fundamento nas letras "a" e "c" do permissivo constitucional, interpõe 

recurso especial, aduzindo ofensa aos arts. 522 e 523 do Código de Processo 

Civil, na medida em que o Tribunal veio a firmar entendimento no sentido de 
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não comportar a decisão que julga a impugnação ao valor da causa o recurso de 

agravo retido.

Haveria também, segundo o recurso, violação aos arts. 1167 e 

1176, ambos do Código Civil de 1916, porque a doação em apreço é da espécie 

modal, com encargo ou onerosa e, portanto, concernentemente ao valor do 

encargo ela não assume caráter de liberalidade, não se lhe aplicando a letra do 

art. 1176 do Código Civil.

No caso, a doação perdeu as suas características, assumindo caráter 

de contraprestação. Como a doação inoficiosa apenas concerne à liberalidade, a 

recorrida deveria ter comprovado a circunstância (existência da liberalidade).

De outro lado, estariam maculados os arts. 516 e 517 do Código 

Civil de 1916, porquanto houve a edificação de benfeitorias necessárias nos 

imóveis, que devem ser indenizadas ao possuidor de boa-fé, com direito de 

retenção, sob pena de enriquecimento sem causa. O acórdão, afastando este 

direito, afronta os dispositivos em causa.

O julgamento dos declaratórios teriam sido extra petita  ou ultra 

petita , porque o encargo não pode ser computado para fins de inoficiosidade o 

que contraria o art. 1167 do Código Civil. E assim decidindo, houve infração às 

regras dos arts. 128, 459 e 460 do Código de Processo Civil.

Aduz ainda na questão da verba de sucumbência violação aos arts. 

20 e 21 do Código de Processo Civil, porque acolhido apenas em parte o 

pedido.

Por fim, existiria ofensa aos arts. 834 e 838 do Código de Processo 

Civil, no tocante à prestação de caução, por ser a autora-recorrida estrangeira e 

não residente no Brasil.

Quanto ao dissenso pretoriano, sustenta, com apoio em julgados 

vários, a impossibilidade da anulação de doação onerosa. Mostra - ainda - a 

viabilidade de retenção por benfeitoria, sem a necessidade da reconvenção, 
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como exigido no acórdão.

Sustenta que o termo inicial para o pagamento dos frutos e 

rendimentos é o da citação e não da doação.

Por fim alega que a prescrição da ação de nulidade de doação 

inoficiosa é de 04 (quatro) anos - art. 178, § 9º, V, letra "b" do Código Civil e 

não 20 anos.

Não foram oferecidas contra-razões (fls. 7476).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pelo Procurador 

de Justiça Paulo Roberto Spech, opina pela não admissão do recurso (fls. 

7478/7484).

Admissão na origem (fls. 7492/7494).

A Subprocuradoria-Geral da República, pelo Subprocurador-Geral 

da República HENRIQUE FAGUNDES, opina pelo não conhecimento do recurso 

pela letra "a" e, no tocante à letra "c" pelo seu parcial conhecimento e 

desprovimento (fls. 7808/7821).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 403.553 - SC (2002/0000999-8)
 
 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR): 

O primeiro tema deduzido no especial se prende ao recurso 

adequado a ser manejado contra a decisão rejeitando impugnação ao valor da 

causa. O entendimento do Tribunal de origem é no sentido de que revelando-se 

a impugnação como um incidente à parte, com procedimento específico, "não 

sendo mais assunto da própria contestação", circunstâncias conducentes à 

exclusão de "reflexos na matéria questionada no processo principal", há que ser 

(a interlocutória decidindo a impugnação) impugnada por meio do agravo de 

instrumento descabendo a sua apreciação em sede de recurso de apelação, "cujo 

âmbito está afeto, com exclusividade, à rediscussão das matérias que integram a 

pretensão de mérito deduzida" (fls. 7417).

Correta a tese esposada pelo ven. acórdão que encontra apoio tanto 

na doutrina, como na jurisprudência que, desde o antigo Tribunal Federal de 

Recursos, apenas admite o agravo de instrumento (e não o agravo retido) contra 

decisão que fixa o valor da causa, ut THEOTONIO NEGRÃO - CPC  e legislação 

processual em vigor - 36ª edição - pág. 346. A explicação para o afastamento 

do agravo retido, na dicção de GELSON AMARO DE SOUZA, trazido à colação 

pelo acórdão, além de simples é lógica:

"Partimos do entendimento de que o agravo retido deve ser 
admitido quando se tratar de decisão interlocutória dentro da 
mesma ação, visto que exige que seja ratificado em razões ou 
contra-razões na apelação. Como no processo em tela não cabe 
apelação, tanto que, se coubesse, o recurso não seria o de agravo 
de instrumento, não vemos como se possa admitir a figura do 
agravo retido.
No caso acima mencionado, pensamos que o agravo retido foi 
interposto na ação principal e ratificado na apelação; mas se isso 
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aconteceu, parece-nos, com a devida vênia, que houve um tumulto 
processual, colocando na ação principal um recurso que tinha por 
escopo atacar decisão de outra ação e não da principal. 
Parece-nos inadmissível apresentar um recurso em ação diferente 
daquela em que ocorreu a decisão. Em sendo caso de ataque 
contra decisão proferida na impugnação, somente nesta poderá 
ser interposto o recurso". Do Valor da Causa - Sugestões 
Literárias, 1986 - pág. 119.

Não há, portanto, sob este aspecto a pretendida vulneração aos 

dispositivos invocados, principalmente ao art. 522 do Código de Processo 

Civil, cuja expressão "retido nos autos", como mostra o parecer ministerial, 

"aponta para os autos principais e não, obviamente, para os derivados, tais os 

de incidente" (fls. 7812).

Na seqüência, segundo o recorrente, estariam violados os arts. 

1167 e 1176 do Código Civil de 1916, porque a doação é onerosa e o valor dos 

bens doados excede o montante do encargo.

Colhe-se que o de cujus , casado em segundas núpcias, sob o 

regime da separação, era detentor da totalidade (100%) de seus bens, podendo, 

nesta perspectiva, doar metade (50%) daqueles bens a seu filho, ora recorrente, 

reservando a outra metade que seria dividida, meio a meio, (25%) entre os 

herdeiros necessários. Fora de dúvida, então, que 25% da doação em causa, no 

dizer da r. sentença (fls. 1032), pertence à herdeira sonegada, devendo ser 

anulada referentemente ao excesso. Neste sentido, aliás, já decidido por esta 

Turma, no julgamento do Resp 124.220-MG - Rel. o Min. CESAR ASFOR 

ROCHA, consoante ementa seguinte: 

"Civil. Doação de ascendente a descendente. Ausência de 
consentimento de um dos filhos. Desnecessidade. Validade do ato. 
Art. 171. Não é nula a doação efetivada pelos pais a filhos, com 
exclusão de um só e só porque não contou com o consentimento de 
todos os descendentes, não se aplicando à  doação a regra inserta 
no art. 1.132 do Código Civil. Do contido no art. 1.171 do CC 
deve-se, ao revés, extrair-se o entendimento de que a doação dos 
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pais a filhos é válida, independentemente da concordância de 
todos estes, devendo-se apenas considerar que ela importa em 
adiantamento da legítima. Como tal – e quando muito – o mais 
que pode o herdeiro necessário, que se julgar prejudicado, 
pretender, e a garantia da intangibilidade da sua quota 
legitimaria, que em linha de princípio só pode ser exercitada 
quando for aberta a sucessão, postulando pela redução dessa 
liberalidade até complementar a legítima, se a doação for além da 
metade disponível. (Resp 124220/MG Min. Cesar Asfor Rocha, 
data: 13/04/1998 pg: 00126)
"Nula é a doação da totalidade de bens a um filho, com prejuízo 
de outros descendentes, na parte que exceder o disponível.” (fls. 
7424)

O ven. acórdão, com amparo no art. 1176 do Código Civil de 1916, 

afasta, com inteira procedência a pretensão exposta no recurso, dado que não 

poderia o doador, em decorrência da existência de herdeiros necessários, dispor 

de mais da metade de seus bens.

Diz AGOSTINHO ALVIM, in Da Doação - Revista dos Tribunais - 

1963 - págs. 166/167:

"Com efeito, se um viúvo que tem dois filhos e possui um milhão de 
cruzeiros, doar a um estranho seiscentos mil cruzeiros, a doação 
será inoficiosa, porque a legítima dos filhos estará comprometida.
Qualquer dos filhos poderá desde logo intentar ação para anular 
a doação, na parte excessiva.
Mas se este mesmo homem doar seiscentos mil cruzeiros a um de 
seus dois filhos, tal doação não será inoficiosa, e outro filho 
carecerá de ação.
E isto porque, sendo de duzentos e cinqüenta mil cruzeiros a sua 
legítima, aquela doação não a terá desfalcado.
O pai, nas condições supostas, poderá doar a um dos filhos até 
setecentos e cinqüenta mil cruzeiros, a saber toda a legítima desse 
filho e todo o disponível dêle pai.
O art. 1.176 proíbe a doação inoficiosa; mas o conceito de 
inoficiosidade está no art. 1.790, parágrafo único: 
"Considera-se inoficiosa a parte da doação, ou do dote, que 
excede a legítima e mais a metade disponível."
Note-se que o art. 1.176, sabiamente, não veda a doação que 
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ultrapassar a metade dos bens, e sim a que ultrapassar aquilo de 
que o testador, no momento da liberalidade, poderia dispor em 
testamento.
Ora, esta última quota, como vimos, será a metade, se a doação 
for a estranho: mas se a doação for a um dos filhos, só haverá 
inoficiosidade se ultrapassar a metade dos bens do doador, mais a 
legítima do filho donatário." 

Ainda, segundo o recurso, cuidando-se de doação com encargo, 

regulada pelo art. 1167 do Código Civil de 1916, não teria ela (doação) perdido 

o caráter de liberalidade no tocante ao valor do ônus imposto, não se lhe 

aplicando a regra do art. 1176, ao declarar a nulidade da doação inoficiosa. Em 

suma, a pretensão é de se descontar o encargo do valor da doação para depois 

se partilhar o excesso.

O acórdão, louvando-se no julgado singular, com inteira precisão, 

dispõe sobre o tema:

"A doação analisada é na modalidade modal ou com encargos, 
pois, na certidão de f. 12 e verso, consta que 'os doadores 
gravaram os bens em questão de inalienabilidade e 
impenhorabilidade enquanto os doadores vivem, assumindo o 
adquirente a obrigação de sustentar os doadores , sendo que caso 
estas obrigações não forem cumpridas pelo adquirente os bens 
voltarão ao patrimônio dos doadores' (grifei).
A doação com encargo, como ensina Maria Helena Diniz, em seu 
livro Curso de Direito Civil Brasileiro, é 'aquela em que o doador 
impõe ao donatário uma incumbência em seu benefício, em 
proveito de terceiro ou do interesse geral'.
Diante disto, o donatário/Requerido adquiriu todos os bens de 
propriedade do doador e, acrescendo seu patrimônio, tendo, no 
entanto, para tornar o ato completamente válido, que cumprir o 
encargo de sustentar os doadores. Não pode, agora, querer o 
donatário descontar o encargo do valor da doação para após 
retirar a parte inoficiosa, pois seria ilógico já que, o encargo, era 
condição de validade e perfectibilidade do ato, encargo este 
somente do donatário. A doação, em si, não é nula, apenas será 
atingido por nulidade o excesso da legítima. Não há como 
transferir o encargo à Requerida, que é parte estranha a doação, 
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vez que a parte que será a ela transferida será apenas aquela a 
que tem direito em decorrência de direitos hereditários diante do 
falecimento de seu pai.
Indefere-se, então, qualquer tipo de restituição ou compensação 
referente aos gastos despendidos em relação ao encargo da 
doação". (fls. 1.034/1.035).” (fls. 7426)

E depois, mais uma vez, procedentemente, afirma:

"Saliente-se, aqui, que a contraprestação pelos serviços prestados 
devido aos encargos da doação estão sendo auferidos pelo ora 
requerido, já que continuará com 75% da propriedade dos bens, 
pois, graças à doação ficou com a integralidade da parte 
disponível da herança (50%), situação esta possível, apenas, 
graças ao cumprimento do encargo (art. 1.180, do CC).” (fls. 
7427) 

A verdade é que, como anota AGOSTINHO ALVIM, o pai que doa 

excessivamente (não exclusivamente) a um dos filhos, "peca contra o estado de 

pai, o dever, o ofício de pai. Por isso a doação é inoficiosa".

De outro lado, as instâncias ordinárias não assentaram o caráter 

remuneratório da doação e qualquer exclusão da letra do art. 1176 do Código 

Civil de 1916, que condena as doações inoficiosas, como adverte o parecer 

ministerial, implicará, necessariamente, em investigação probatória, vedada 

pela súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda nesta linha, entende o recorrente ter havido infração aos 

arts. 128, 459 e 460 do Código de Processo Civil, pela decisão lançada nos 

embargos de declaração, verbis :

"Quanto à afirmativa de que a doação com encargo desnatura a 
doação feita caso o valor do encargo seja superior ao da própria 
doação realizada, pugnando pela aplicação do art. 1.167 do 
Código Civil.
"Além da vasta argumentação utilizada no sentido de que a 
doação feita não poderá, mesmo nos casos de doação com 
encargo, ultrapassar a parte disponível do doador, o que não 
reproduziremos, acrescente-se que o argumento despendido 
encontra barreiras, também, nas disposições do art. 1.175 do 
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Código Civil ....” (fls. 7447) 

Haveria o julgado decidido fora dos limites traçados pelas partes. 

Os dispositivos, em causa, com a devida vênia, não foram prequestionados, 

nem na apelação e nem nos embargos de declaração, ausente, portanto, a 

revelação da questão federal. Em nenhum momento, o recorrente fez menção a 

eventual julgamento fora dos limites impostos pelas partes e nenhuma questão 

de direito sob este aspecto foi ventilada. Apenas no especial houve a tardia 

argüição.

De igual forma, não houve prequestionamento em relação aos arts. 

20 e 21 do Código de Processo Civil, ressaltando a decisão de embargos a 

ausência de insurgência quanto à fixação dos ônus da sucumbência em primeiro 

grau, levando, inclusive, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, no despacho 

de admissibilidade (fls. 7492/7494) a invocar as súmulas 282 e 356 do 

Supremo Tribunal Federal.

A questão da indenização e retenção por benfeitorias necessárias 

edificadas nos imóveis, negados pelo acórdão, com violação aos arts. 516 e 517 

do Código Civil de 1916, também não faz sentido, na medida em que o pleito, 

consoante o julgado, inclusive nos declaratórios, deveria ser formulado pela via 

reconvencional ou por ação autônoma, até mesmo para viabilizar o exercício do 

direito de defesa da recorrida.

Adequado, sob todos os aspectos, o parecer ministerial, verbis :

"Para arrematar, nesse tocante, a coima de infração, por igual, ao 
art. 517, do Código Civil, não abona a pretensa vulneração ao art. 
516, do mesmo Estatuto, mas, antes, torna altamente questionável 
a aplicação desse último. De fato, no art. 516, prescreve o Código 
Civil o direito à indenização do possuidor de boa-fé e, no art. 517, 
ao de má-fé. Os preceitos legais, portanto, são antagônicos e não 
há, no campo estrito do recurso especial, espaço para a discussão 
da escolha de uma das regras normativas. De qualquer forma, por 
tudo quanto se falou, não há violação aos arts. 516 e 517 do 
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Código Civil.” (fls. 7516)

Anote-se, com âncoras no entendimento pretoriano que a "menção 

genérica de realização de benfeitorias" é insuficiente para o reconhecimento da 

retenção, máxime na espécie onde há envolvimento, consoante alegação, de 

benfeitorias úteis e necessárias, reclamando posicionamento diverso daquele 

adequadamente adotado pelo Tribunal de origem investigação probatória.

Os arts. 834 e 838 do Código de Processo Civil também não foram 

violados. A recorrida, de nacionalidade alemã, residente na Alemanha, em 

Sfuttgart, segundo se colhe dos autos, teve deferido, por força do disposto no 

art. 835, do Código de Processo Civil, pedido de prestação de caução (fls. 965). 

É bem verdade, como destaca o ven. acórdão (fls. 7416), que não foi observado 

o prazo consignado para o oferecimento da garantia, insurgindo-se, na ocasião, 

o ora recorrente (fls. 965), sendo, no entanto, a objeção rejeitada pelo MM. Juiz, 

com determinação da lavratura do respectivo termo.

Na apelação o tema foi novamente agitado, malgrado - 

antecedentemente, em duas ocasiões, mais precisamente em 03.12.97 e 

08.07.98, não haver o recorrente, com vista do processo, apresentado 

impugnação. Neste contexto, destaca o ven. acórdão:

"Ora, se a partir da data de sua intimação para falar nos autos 
não explanou seu inconformismo, por meio do recurso cabível, 
não o impugnando naquela data, não pode, agora, em grau 
recursal, pretender sua reforma, haja vista estar preclusa tal 
análise.
O artigo 473 do CPC , assim aduz:

"É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já 
decididas, a cujo respeito se operou a preclusão',.

A propósito, esclarece Humberto Theodoro Júnior:

"O processo é um caminhar sempre para frente, 
subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 
183). 'Em processo, a capacidade da parte está sempre 
condicionada pelo tempo'. Assim, 'decorrido o prazo, 
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extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito 
de praticar o ato' (art. 183).
Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta 
como 'um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda 
da faculdade de praticar o ato processual." (Curso de Direito 
Processual Civil, 12ª ed., Forense, 1994, v. 1, p. 526).” (fls. 
7416/7417)

Não há, portanto, como se recusar a ocorrência da preclusão, 

consistente na perda de um direito processual pelo esgotamento do prazo para o 

exercício desta faculdade. Como acentua o em. Vice-Presidente, Des. ALCIDES 

AGUIAR, em seu despacho de admissibilidade, "devia o recorrente ter interposto 

agravo de instrumento da decisão que aceitou o bem caucionado, e não 

aguardar o julgamento do mérito..." (fls. 7493).

Quanto ao pretendido dissenso pretoriano, relativamente à 

prestação de caução, o acórdão do antigo Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, 

cuja colação é limitada à transcrição da ementa, além de não se prestar à 

comprovação da divergência, pois o processo, naquela hipótese, foi extinto em 

decorrência de não ter sido aceita a garantia, no caso, houve rejeição da 

impugnação, sem posição de recurso pela parte interessada. As hipóteses, 

apesar da falta de confronto analítico, regimentalmente exigido, são diversas.

No tocante à verba de patrocínio, matéria agitada apenas nos 

embargos de declaração, impende destacar o seguinte: a sentença deu pela 

procedência parcial do pedido, declaração nula da doação em sua parte (25%) 

inoficiosa (o pedido inicial reclama o reconhecimento do direito à metade dos 

bens),  carreando ao recorrente o ônus do pagamento das despesas processuais 

"e honorários de advogado, fixados estes em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

nos termos do art. 20, § 4º, do Código Instrumental Civil" e por haver a 

recorrida decaído de parte mínima (art. 21, parágrafo único do Código de 

Processo Civil).

Na apelação o tema não foi ventilado e no julgamento dos 
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embargos de declaração opostos obteve a seguinte disciplina:

"O primeiro tópico suscitado foi o de omissão no tópico referente 
à análise da sucumbência recíproca, já que a autora decaiu de 
50% de seu pedido.
Entretanto, ao nos deportarmos à peça recursal constante às fls. 
1.039/1051, não deslumbramos qualquer insurgência quanto ao 
modo em que o togado a quo fixou os ônus sucumbenciais, não 
podendo agora, em embargos declaratórios, pretender sua análise 
já que, como sabemos, o artigo 535 do Código de Processo Civil 
aponta que dito recurso é cabível, apenas, nas hipóteses de 
existência de contradição, omissão e obscuridade.” (fls. 7444)

Resulta, então, carecer do necessário prequestionamento a questão 

relativa à verba de patrocínio, dado que sobre ela não houve manifestação da 

instância revisora, salvo para esclarecer que a seu respeito não poderia discorrer 

apenas por força do princípio tantum devolutum quantum  appelatum , porque 

a "extensão do efeito devolutivo, na dicção de BARBOSA MOREIRA, 

determina-se pela extensão da impugnação." Incidem, a toda evidência, os 

enunciados 282 e 356 da súmula do Supremo Tribunal Federal.

De outro lado, não há no especial argüição de maltrato à norma do 

art. 535 do Código de Processo Civil e sobre o ponto não foi indicada a 

ocorrência de eventual dissenso pretoriano, até porque, também neste ângulo, 

reclamado o necessário prequestionamento.

Não há, em decorrência, porque não revelada a questão federal, 

maltrato às normas declinadas dos arts. 20, 21, 458 e 459, caput , todas do 

Código de Processo Civil.

Quanto à prescrição da ação, com acerto o ven. acórdão destaca 

operar-se esta causa extintiva ao cabo de 20 (vinte) anos, amparado, inclusive, 

em precedente desta Turma, da lavra do Min. RUY ROSADO DE AGUIAR (Resp 

151.935/RS). Diz a ementa:

"VENDA DO ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. 
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ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DATA INICIAL. DOAÇÃO INOFICIOSA . A 
prescrição da ação de anulação de venda de ascendente para 
descendente por interposta pessoa é de quatro anos e corre a 
partir da data da abertura da sucessão. Diferentemente, a 
prescrição da ação de nulidade pela venda direta de ascendente a 
descendente sem o consentimento dos demais, é de vinte anos e flui 
desde a data do ato de alienação. A prescrição da ação de 
anulação de doação inoficiosa é de vinte anos, correndo o prazo 
da data da prática do ato de alienação. Arts. 177, 178, 1.132 e 
1.176, do CC.” (fls. 7418)

A tese do recurso, no sentido da ocorrência da prescrição no 

espaço de 04 (quatro) anos, contados do registro do título de liberalidade, com 

amparo em precedente do TJDFT, não tem procedência, pois a hipótese naquele 

caso versada diz respeito à doação à concubina, simulada mediante compra e 

venda. A espécie cuida de nulidade de doação inoficiosa, sem nenhuma das 

nódoas declinadas no art. 178, § 9º, inc. V, do Código Civil de 1916.

A divergência jurisprudencial invocada não se perfaz, dado que os 

temas versados nesta demanda e aqueles dos acórdãos colacionados, apenas 

através das respectivas ementas, são diversos.

No caso do debate acerca da doação remuneratória, regulada pelo 

art. 1167, do Código Civil de 1916, (para remunerar ou retribuir serviços que 

ao doador foram prestados), o primeiro acórdão (ou a primeira ementa) do 

TJDFT, cuida de revogação de doação onerosa por ingratidão do donatário e, 

como mostra o pronunciamento ministerial, as instâncias ordinárias sustentam 

não se tratar de doação onerosa o tema do especial. Já o julgado do TJMG, cuida 

de bem doado e a possibilidade de ser ele (bem) dado em garantia hipotecária, 

enquanto não desfeita judicialmente ou por acordo a liberalidade.

O terceiro acórdão, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, versa sobre doação remuneratória, mas este caráter da 

liberalidade na espécie foi afastado pelo Tribunal a quo, implicando o debate a 

respeito, como já anteriormente declinado, em maltrato à súmula 7.
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Na seqüência, há invocação de acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça, no tocante ao direito de retenção por benfeitorias. O tema foi 

devidamente analisado, não tratando as hipóteses colacionadas acerca de 

eventual boa ou má-fé, hipótese requerente para seu esclarecimento de 

investigação probatória, como, aliás, já assentado. O outro julgado, 

colacionado, pela ementa, à guisa de paradigma, dispõe sobre o direito do 

inquilino a indenização por benfeitorias. Tema completamente diverso.

Quanto ao mais, o recurso não indica onde publicados os acórdãos 

colacionados e nem há o confronto analítico indicativo da divergência, em 

desrespeito à norma regimental.

Ante o exposto, não conheço do recurso.
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RECURSO ESPECIAL Nº 403.553 - SC (2002/0000999-8)
 

VOTO

O SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO: 

Sr. Presidente, o eminente Advogado mencionou existir um precedente 

oriundo desta Turma, admitindo o agravo retido contra a decisão que aprecia a 

impugnação ao valor da causa. Entretanto, nesse aspecto vou acompanhar o voto do 

Sr. Ministro Relator diante da situação peculiar de que aqui o valor da causa não vai 

repercutir na fixação dos honorários advocatícios. Penso então que seria um excesso 

de apego ao formalismo determinar-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem só 

para analisar o incidente referido.

No mais, estou de inteiro acordo com o Ministro Relator, uma vez que, 

para verificar-se a natureza modal da doação, haver-se-ia que descer ao exame do 

conjunto probatório coligido nos autos. Incide aí a Súmula n. 7-STJ.

Estou em acompanhar S. Exa. também em relação aos demais itens 

ventilados no recurso especial, abordados um a um no percuciente e brilhante voto 

proferido.

Não conheço do recurso especial.
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RECURSO ESPECIAL Nº 403.553 - SC (2002/0000999-8)
 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR 

(Presidente): Srs. Ministros, também acompanho o voto do eminente 

Ministro-Relator, não conhecendo do recurso especial, com essa ressalva feita pelo Sr. 

Ministro Barros Monteiro.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
 

Número Registro: 2002/0000999-8 RESP 403553 / SC

Números Origem:  156990  8966008904

PAUTA: 05/10/2004 JULGADO: 07/10/2004

Relator
Exmo. Sr. Ministro  FERNANDO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO JOSÉ GISI

Secretária
Bela. CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : HUGO ÉRICO FREDERICO SOCHER
ADVOGADO : EVANDRO PERTENCE E OUTROS
RECORRIDO : BRIGITTE SOCHER
ADVOGADO : AMIR CARLOS MUSSI E OUTRO

ASSUNTO: Civil - Contrato - Doação

SUSTENTAÇÃO ORAL

Sustentou, oralmente, o Dr. EVANDRO PERTENCE, pelo Recorrente.
 

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator.

Os Srs. Ministros Aldir Passarinho Junior, Barros Monteiro e Cesar Asfor Rocha votaram 
com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Jorge Scartezzini.

O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 07  de outubro  de 2004

CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK
Secretária
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