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AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL N. 731.774-RS (2015/0150035-2)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Agravante: Industria de Couros Condor Ltda - ME

Advogados: Arno Arnoldo Keller - RS006004

Lair Pereira Martins - RS031269

João Paulo de Andrade Dias e outro(s) - RS060577

Agravado: Elemar Zictor Fenske

Agravado: Leomar Fenske

Advogados: Luiz Paulo Jorge Gomes - SP188761

Th iago Boscoli Ferreira - SP230421

Camila de Freitas Nasser e outro(s) - PR060753

Jeberson Leandro Ferreira - PR071406

Fernando Assef Sapia e outro(s) - SP304160

Marcia Christina Menegassi Galli e outro(s) - SP296626

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno nos embargos de divergência 

em agravo em recurso especial. Acórdão embargado publicado na 

vigência do CPC/2015. Não cabimento. Ausência de enfrentamento 

do mérito do recurso especial. Óbice da Súmula 315/STJ. Decisão 

mantida.

1. Segundo a jurisprudência da Corte Especial, “inadmitido o 

recurso especial na origem e desprovidos o agravo de instrumento 

(atual agravo em REsp) e o respectivo agravo regimental nesta Corte, 

mesmo que adotada fundamentação que passe pelo exame do mérito 

do apelo extremo, descabe a interposição de embargos de divergência, 

incidindo a vedação contida no Enunciado n. 315 da Súmula/STJ” 

(EAg n. 1.186.352/DF, Rel. originário Ministro Teori Albino Zavaschi, 

Rel. para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 10.5.2012).

2. O atual Código de Processo Civil e o RISTJ, com a redação da 

Emenda Regimental n. 22/2016 (arts. 1.043 e 266, respectivamente), 

também impõem que o aresto embargado tenha sido proferido “em 

recurso especial”.
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3. No caso concreto, o recurso especial não foi admitido na origem 

com fundamento nas Súmula n. 7, 83 e 211 do STJ e 283 do STF, e 

este Tribunal Superior não conheceu do agravo em recurso especial e 

desproveu o correspondente agravo regimental, invocando, também, 

os referidos enunciados. Logo, a matéria de mérito sobre a qual 

recairia o suposto dissenso jurisprudencial não foi sequer apreciada, 

circunstância que afasta o cabimento dos presentes embargos de 

divergência, destinados a impugnar acórdãos proferidos “em recurso 

especial”.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

A Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe 

Salomão e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justifi cadamente, os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Raul 

Araújo.

Brasília (DF), 9 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 16.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de agravo interno (e-STJ 

fl s. 1.258/1.271) interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente os 

embargos de divergência.

A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 315/STJ diante do 

novo regramento dos embargos de divergência trazido pelo CPC/2015.

Destaca que (e-STJ fl . 1.261):

(...) os presentes Embargos de Divergência merecem o devido trânsito por 

autorização expressa do art. 1.043, III, do Código de Processo Civil, uma vez que 

o acórdão paradigma é de mérito, e a decisão recorrida (ou embargada), embora 
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não tenha conhecido o recurso, analisou a controvérsia, como demonstrado nas 

razões daquele recurso (Embargos de Divergência), adiante demonstrado.

Inobstante isso, o precedente insculpido na Súmula 315, encontra 

incompatibilidade, senão até contraria as novas disposições da legislação 

processual, regulamentadoras da matéria (...)

Afi rma, portanto, ser despiciendo o exame do mérito do recurso especial 

para fi ns de admissibilidade dos embargos de divergência.

Requer, assim, a reconsideração da decisão singular, ou sua apreciação pelo 

Colegiado.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): O recurso não merece 

ser acolhido.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos 

da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos (e-STJ fl s. 1.252/1.254):

Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão da 3ª Turma 

deste Tribunal Superior, assim ementado (e-STJ fl . 1.148):

Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Matéria constitucional. Apreciação. Inviabilidade. Ausência de impugnação 

específi ca aos fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade de 

recurso especial. Descumprimento dos requisitos preconizados pelo art. 

544, § 4º, I, do CPC. Agravo regimental não provido.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial, 

suposta violação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O agravo em recurso especial não se mostrou viável por ter sido 

apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 544, § 

4º, I, do CPC, já que não foram impugnados os fundamentos da respectiva 

inadmissibilidade (os óbices de incidência das Súmulas n. 7, 83 e 211, todas 

do STJ e 283 do STF, ausência de obscuridade/contradição/omissão).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 731.774/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, 

julgado em 22.9.2015, DJe 6.10.2015.)
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Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl s. 1.169/1.175, 

1.185/1.193 e 1.210/1.220), tendo sido aplicada multa nos terceiros aclaratórios.

Sustenta a embargante, em resumo (e-STJ fl . 1.230):

Neste sentido, a Embargante destaca que, ao contrário do que foi 

decidido no caso concreto, outros julgados desse E. STJ reconhecem o 

principio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, que fi xa 

como dies a quo para a contagem do prazo prescricional a data em que 

nasce o direito subjetivo de ação por violação de direito, independente da 

efetiva ciência da vitima, o que é reconhecido no Acórdão paradigma AgRg 

no Recurso Especial n. 1.324.764-PB (2012/0105666-0) da Quarta Turma, 

que segue acostado na integra, extraído da mídia eletrônica do Superior 

Tribunal de Justiça, com Certidão de Julgamento anexo, em que foi Relator 

o Ministro Luis Felipe Salomão.

Requer, desse modo, o provimento dos embargos para que seja reconhecido 

como termo a quo da contagem do prazo prescricional a data do laudo técnico 

contábil.

É o relatório.

Decido.

De plano, constata-se que o mérito do recurso especial não foi enfrentado em 

nenhum momento pela egrégia 3ª Turma, o que impede o prosseguimento dos 

embargos.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a manter o decisum monocrático 

que, com fundamento no art. 544, § 4º, I do CPC/1973, não conheceu do agravo 

em recurso especial, sem examinar as questões meritórias suscitadas naquele 

inconformismo.

No ponto, é relevante esclarecer que os embargos de divergência se prestam 

à uniformização de teses jurídicas divergentes no âmbito dos órgãos colegiados 

desta Corte Superior, o que não se verifi cou no caso.

Incide, assim, por analogia, a Súmula n. 315 do STJ, que dispõe:

Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de 

instrumento que não admite recurso especial.

Nesse mesmo sentido, veja-se:

Processual Civil. Agravo regimental. Embargos de divergência em 

agravo. Pretensão de rediscussão de regra de admissibilidade do recurso 

especial. Não cabimento. Súmula 315 do STJ.

1. Súmula 315 do STJ: “Não cabem embargos de divergência no âmbito 

do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 331-394, janeiro/março 2017 337

2. No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão 

da ausência de impugnação específi ca dos fundamentos da decisão que 

inadmitiu, na origem, o recurso especial, conforme disposto no art. 544, § 

4º, I, do CPC, razão pela qual, não tendo sido apreciado o mérito do recurso 

especial, é certa a incidência da Súmula 315 do STJ.

3. Ademais, não se desincumbiu a recorrente de demonstrar a alegada 

divergência nos moldes exigidos pelo art. 266 do RISTJ, limitando-se 

a, no bojo das razões do recurso especial, elencar precedentes acerca 

das alegações ali contidas, não fazendo alusão, contudo, ao acórdão ora 

embargado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EAREsp 646.827/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 

Corte Especial, julgado em 4.5.2016, DJe 20.5.2016.)

Agravo regimental no embargos de divergência. Ação de indenização. 

Seguro DPVAT. Aplicação da Súmula 246/STJ. Acórdão embargado não 

conhecido. Tese jurídica não debatida.

1. Inviáveis os embargos que defendem tese não analisada no acórdão 

embargado, porquanto não há divergência sobre a interpretação do direito 

federal a ser confrontada e unifi cada.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EREsp n. 1.392.511/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 

Segunda Seção, julgado em 10.6.2015, DJe 15.6.2015.)

Assim, com fundamento no art. 266-C do RISTJ, indefiro liminarmente os 

embargos, por não estar confi gurada a divergência.

No presente caso, o recurso especial da ora embargante não foi admitido na 

origem com base nas Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ e 283 do STF (e-STJ fl s. 

1.021/1.033).

Interposto agravo em recurso especial (e-STJ fl s. 1.036/1.060), não foi 

conhecido por aplicação do art. 544, § 4º, I, do CPC, pois a recorrente deixou de 

atacar os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial (e-STJ fl s. 

1.108/1.109).

O agravo regimental que se seguiu foi desprovido pela Quarta Turma 

(e-STJ fl s. 1.148/1.153). Consequentemente, foi mantida a inadmissibilidade 

do recurso especial.

Em tais circunstâncias, revelam-se incabíveis os presentes embargos de 

divergência, incidindo a vedação da Súmula n. 315 do STJ, com o seguinte teor:
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Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento 

que não admite recurso especial.

Muitos são os precedentes dessa Corte Superior, inclusive da Corte Especial, 

adotando o mesmo entendimento:

Processual Civil. Agravo interno. Embargos de divergência em agravo. 

Pretensão de rediscussão de regra de admissibilidade do recurso especial. Não 

cabimento. Súmula 315 do STJ.

1. Súmula 315 do STJ: “Não cabem embargos de divergência no âmbito do 

agravo de instrumento que não admite recurso especial”.

2. No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da 

ausência de impugnação específi ca dos fundamentos da decisão que inadmitiu, 

na origem, o recurso especial, conforme disposto no art. 544, § 4º, I, do CPC, 

razão pela qual, não tendo sido apreciado o mérito do recurso especial, é certa a 

incidência da Súmula 315 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 784.979/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte 

Especial, julgado em 5.10.2016, DJe 21.10.2016.)

Agravo interno nos embargos de divergência. Agravo em recurso especial. 

Ausência de enfrentamento do mérito do recurso especial. Manifesta 

inadmissibilidade dos embargos de divergência. Incidência da Súmula n. 315 do 

STJ. Embargos liminarmente indeferidos. Agravo interno desprovido.

1. O acórdão embargado foi no sentido de desprover o agravo regimental, 

mantendo a decisão do Relator que negou provimento ao agravo em recurso 

especial, em razão da ausência de prequestionamento e da aplicação das Súmulas 

n. 284 do STF e 7 do STJ.

2. Incidência da Súmula n. 315/STJ: “Não cabem embargos de divergência no 

âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 635.823/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, 

julgado em 17.8.2016, DJe 19.9.2016.)

Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de divergência em agravo 

em recurso especial. Ausência de enfrentamento do mérito do recurso especial. 

Óbice da Súmula 315/STJ.

1. Sedimentaram-se entendimentos, no âmbito desta Colenda Corte Superior, 

no sentido de obstar o conhecimento dos embargos de divergência quando se 

nega provimento a agravo, pois a decisão está apenas confi rmando a já prolatada 

pela instância de origem, isto é, a decisão que inadmitiu o recurso especial.
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2. “A teor da Súmula n. 315 do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabem 

embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite 

recurso especial’. Esse entendimento, na linha do que decidiu a Corte Especial no 

EAg n. 1.186.352, DF, só pode ser mitigado na hipótese em que se conhece do 

agravo para dar provimento ao próprio recurso especial, o que não ocorreu na 

espécie” (AgRg nos EAREsp 275.432/PE, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, 

DJe de 14.8.2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EAREsp n. 193.071/

SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 14.4.2016).

Agravo regimental. Embargos de divergência em agravo em recurso especial. 

Recurso não admitido por incidência da Súmula 315 do Superior Tribunal de 

Justiça. Não cabimento dos embargos de divergência.

1. Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte Superior, não se conhece 

dos embargos de divergência quando se nega provimento a agravo, pois a 

decisão está apenas confi rmando a já prolatada pela instância de origem, isto é, a 

decisão que inadmitiu o recurso especial.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EAREsp n. 585.779/

MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 21.3.2016).

Com efeito, os embargos de divergência se destinam, tão somente, a 

uniformizar a orientação jurisprudencial interna deste Tribunal Superior, 

não para corrigir eventuais erros de julgamento, podendo ser interpostos 

exclusivamente contra acórdãos que enfrentam o mérito do próprio recurso 

especial. Restritas, portanto, as hipóteses de seu cabimento, conforme preconiza 

a lei processual, o RISTJ e a orientação da Corte Especial.

A respeito da aplicação do mencionado verbete sumular mesmo aos 

embargos de divergência opostos na vigência do CPC/2015, como é o caso 

deste recurso, assim me manifestei no julgamento do EAREsp n. 750.657/RJ:

Tal orientação decorre da aplicação dos arts. 546 do CPC/1973 e 266 do RISTJ, 

segundo os quais os embargos de divergência são cabíveis contra acórdãos 

proferidos “em recurso especial”. Destaco que, mesmo no atual Código de Processo 

Civil, de 2015, e no RISTJ com a redação da Emenda Regimental n. 22/2016, os arts. 

1.043 e 266, respectivamente, também impõem que o aresto embargado tenha sido 

proferido “em recurso especial”.

Destaque-se, que, conforme o texto do art. 1.043, III, do CPC/2015, é 

embargável o aresto de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do 

posicionamento de qualquer outro órgão do STJ, sendo um acórdão de mérito e 
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outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia, 

requisitos que não se verifi caram no caso.

Nesse mesmo sentido:

Agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial. 

Recurso não admitido. Óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não 

cabimento dos embargos de divergência.

1. Não é certo entender pelo cancelamento tácito das Súmulas 315 e 316 

desta Colenda Corte, em razão da previsão do art. 1.043, III, do novo CPC. Não há 

incompatibilidade entre a prescrição legal e o entendimento sumular. Isso porque 

somente se deve conhecer da divergência entre acórdão que apreciou o mérito e 

outro que não conheceu do recurso, quando ambos, ao menos, tenham apreciado a 

questão objeto da divergência.

2. No presente caso, aplicou-se o óbice da Súmula 7 do STJ para toda a matéria 

objeto do recurso, não tendo sido apreciado, como afirma o embargante, o 

mérito da questão objeto da divergência. Como se pode observar, repita-se, o 

acórdão embargado entendeu pela impossibilidade de revisitar o quadro fático-

probatório, ante os limites da orientação fi xada pela Súmula 7/STJ.

3. Nesse sentido, não são cabíveis embargos de divergência.

Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EAREsp 641.762/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, 

julgado em 5.10.2016, DJe 21.10.2016.)

Portanto, não procedem as alegações deste agravo, incapazes de alterar a 

conclusão da decisão impugnada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.551.956-SP (2015/0216171-0)

Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino

Recorrente: Gafi sa S/A

Advogados: Renato Napolitano Neto e outro(s)

Humberto Gordilho dos Santos Neto e outro(s)
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Daniel Russo Checchinato e outro(s)

Recorrido: Imara Assaf Andere

Advogado: Fernando Cesar Hannel e outro(s)

Interes.: Associacao Brasileira de Incorporadoras Imobiliarias - 

ABRAINC - “Amicus Curiae”

Advogados: Flávio Luiz Yarshell e outro(s)

Elizandra Mendes de Camargo da Ana

Interes.: Defensoria Pública da União - “Amicus Curiae”

Interes.: União - “Amicus Curiae”

Interes.: Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI - “Amicus 

Curiae”

Advogado: Marli Aparecida Sampaio

Interes.: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - “Amicus Curiae”

Advogado: Andrea Lazzarini Salazar e outro(s)

Advogados: Mariana Ferreira Alves

Cláudia de Moraes Pontes Almeida e outro(s)

Interes.: Instituto Potiguar de Defesa dos Consumidores - IPDCON - 

“Amicus Curiae”

Advogados: Islaynne Grayce de Oliveira Barreto

Everton Medeiros Dantas

Interes.: Sindicato da Industria da Construcao Civil do Estado do Rio 

Grande do Norte - “Amicus Curiae”

Advogados: Frederico Araújo Seabra de Moura e outro(s)

Gabrielle Trindade Moreira de Azevedo

Interes.: Sindicato das Empresas de Compra Venda Locação e 

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São 

Paulo - “Amicus Curiae”

Advogado: Luiz Rodrigues Wambier e outro(s)

Interes.: Associação Cidade Verde - ACV - “Amicus Curiae”

Advogado: Gabriel de Moraes Correia Tomasete

Interes.: Camara Brasileira da Industria da Construcao - “Amicus Curiae”

Advogado: Maria Luisa Barbosa Pestana Guimarães e outro(s)

Interes.: Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande 

Florianópolis - SINDUSCON - FPOLIS - “Amicus Curiae”

Advogado: Diogo Bonelli Paulo e outro(s)
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EMENTA

Recurso especial repetitivo. Direito Civil e do Consumidor. 

Incorporação imobiliária. Venda de unidades autônomas em estande 

de vendas. Corretagem. Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária 

(SATI). Cláusula de transferência da obrigação ao consumidor. 

Prescrição trienal da pretensão. Enriquecimento sem causa.

1. Tese para os fi ns do Art. 1.040 do CPC/2015:

1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição 

dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de 

assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, 

§ 3º, IV, CC).

1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do 

Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10.8.2016, 

versando acerca de situação análoga.

2. Caso Concreto:

2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo 

sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do 

contrato.

2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso 

especial.

3. Recurso Especial Provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, no 

caso concreto, dar provimento ao recurso especial para decretar a extinção do 

processo, com resolução do mérito, em face do reconhecimento do implemento 

da prescrição trienal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Para os efeitos do artigo 1.040 do NCPC foi fixada a seguinte tese: 

“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC)”. Os Srs. 

Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas 
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Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de 

Noronha e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso Filho, pela 

Recorrente Gafi sa S/A, e o Dr. Fernando Cesar Hannel, pela Recorrida Imara 

Assaf Andere.

Brasília (DF), 24 de agosto de 2016 (data de julgamento).

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator

DJe 6.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: Trata-se de recurso especial 

interposto por GAFISA S/A em face de acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, assim ementado:

Compromisso de venda e compra de bem imóvel. Ação de indenização por 

danos materiais.

1.- Corretagem e taxa de “serviços de assessoria técnico-imobiliária” (SATI). 

Prescrição, quanto ao pedido de devolução dos valores, inocorrente. Decurso do 

prazo de 05 (cinco) anos não operado entre o pagamento e a restituição das taxas. 

Incidência do disposto no art. 206, par. 5º, inc. I, do Código Civil.

2.- Cobrança da verba de corretagem e Taxa Sati. Inadmissibilidade. 

Profi ssionais, na espécie, que se ocuparam da intermediação do negócio em 

benefício exclusivo da empreendedora. Não identifi cação, ainda, da natureza 

pessoal exigível para a cobrança intentada. Autora, na hipótese, que desconhecia 

as condições técnicas dos profissionais responsáveis pelos esclarecimentos 

prestados. Pagamento das verbas, portanto, de atribuição da compromissária-

vendedora. Precedentes.

3.- Taxa de cartório. Cobrança dos valores. Possibilidade. Matéria reservada 

à liberdade contratual. Montante, ademais, de pequena expressão econômica 

quando comparado ao valor da transação. Sentença em parte reformada. Apelo 

parcialmente provido. (fl . 158)

Em suas razões, a recorrente alega violação dos arts. 206, § 3º, inciso IV, 427 

e 724 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, sob os argumentos 

de: (a) prescrição trienal; (b) existência de cláusula expressa atribuindo ao 

comprador o encargo da comissão de corretagem; (c) “praxe comercial na venda 
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de imóveis novos”; (d) livre pactuação das cobranças de comissão de corretagem e 

de assessoria imobiliária (SATI).

Contrarrazões às fl s. 237/239.

O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de origem como 

representativo da controvérsia.

Tendo em vista a multiplicidade de recursos identifi cados pelo Tribunal 

de origem com fundamento em idêntica controvérsia, determinei a afetação 

do presente recurso à Segunda Seção, para, nos termos do art. 543-C do Código 

de Processo Civil, uniformizar do entendimento sobre as seguintes questões 

jurídicas:

(i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas a título de comissão 

de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da 

transferência desses encargos ao consumidor;

(ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de 

pagar comissão de corretagem e taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

Habilitaram-se como amici curiae nos presentes autos, em favor das 

incorporadoras: a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias - ABRAINC, 

o Sindicato da Industria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

- SINDUSCON/RN, a Câmara Brasileira da Industria da Construção - CBIC, 

e o Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis - 

SINDUSCON - FPOLIS.

Em favor dos corretores e imobiliárias: o Sindicato das Empresas de Compra 

Venda Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo - 

SECOVI/SP e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI.

Em favor dos consumidores: a Defensoria Pública da União - DPU, a União 

- Ministério das Cidades, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, 

o Instituto Potiguar de Defesa dos Consumidores - IPDCON e a Associação Cidade 

Verde - ACV.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer sintetizado nos termos da 

seguinte ementa:

- Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos 

do art. 543-C, do CPC (correspondente ao art. 1.036, do NCPC), e da Resolução STJ 

n. 8/2008, que aponta violação aos arts. 206, inciso IV, § 3º, 427 e 724, todos do 

CC/2002, além de dissídio jurisprudencial.
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- Teses sugeridas para os efeitos do art. 543-C, do CPC (correspondente ao art. 

1.036, do NCPC):

(i) ausente disposição específi ca do prazo prescricional da ação em que se 

discute o pagamento indevido da comissão de corretagem e da taxa SATI tanto 

no CDC quanto no CC/2002, deve-se aplicar o prazo geral decenal, previsto no art. 

205, do CC/2002;

(ii) é nula, porque manifestamente abusiva, a cláusula prevista em contrato 

de compromisso de compra e venda de imóvel que transfere ao promitente 

comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem e da 

taxa SATI, e, bem assim, é nulo eventual contrato de adesão, acessório àquele, que 

atribua ao consumidor a obrigação de arcar com tais pagamentos.

- Acerca do caso concreto, verifi ca-se que o recurso especial, no tocante à 

divergência jurisprudencial, não cumpriu as exigências previstas no art. 541, 

parágrafo único, do CPC (correspondente ao art. 1.029, § 1º, do NCPC), e no art. 

255, § 2º, do RISTJ.

- No mérito, tem-se que a ação em que se busca a restituição de valor cobrado 

indevidamente do consumidor a título de comissão de corretagem e taxa SATI 

sujeita-se ao prazo prescricional comum do art. 205, do CC/2002, a contar da 

data do desembolso, razão pela qual a pretensão da Recorrida não se encontra 

prescrita.

- Ademais, ainda que estipulado no instrumento de compra e venda 

do imóvel que o pagamento da comissão de corretagem e da taxa SATI é de 

responsabilidade da promitente compradora, a cláusula que assim dispõe revela- 

se manifestamente abusiva, portanto, nula de pleno direito, nos termos do art. 51, 

incisos I e IV, do CDC.

- Parecer pelo conhecimento parcial do presente recurso especial, e, na parte 

suscetível de conhecimento, no mérito, pelo seu não provimento. (fl s. 2.303 s.)

O Ministério Público do Estado de São Paulo requereu (fl s. 2.137/2.207) 

intervenção no procedimento recursal, na qualidade de amicus curiae.

O requerimento foi indeferido (fl. 2.600), com base no princípio da 

unidade do Ministério Público, suscitado pelo parquet federal à fl . 2.596.

Houve embargos de declaração (fls. 3.079/3.091), que se encontram 

pendentes de julgamento.

No dia 9.5.2016, foi realizada audiência pública sobre o tema da presente 

afetação, tendo comparecido quatorze (14) oradores, além do Ministério Público 

Federal, que expuseram seus posicionamentos, conforme registrado no apenso n. 

2 destes autos.
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O Ministério Público Federal, em alegações fi nais, reiterou as conclusões do 

parecer de fl s. 2.303 ss.

Paralelamente a este recurso, foram afetados conjuntamente ao rito dos 

recursos especiais repetitivos os seguinte recursos especiais representativos da 

controvérsia: 1.599.510/SP, 1.599.511/SP, 1.599.618/SC e 1.602.800/DF.

Relativamente ao tema da presente afetação, foram juntados aos autos 

pareceres de diversos doutrinadores.

Em favor da tese sustentada pelas incorporadoras: Araken de Assis (fl s. 

2.561/2.594), Ada Pellegrini Grinover (fl s. 2.967/3.011), Humberto Th eodoro 

Jr. (fl s. 3.012/3.059), Gustavo H. B. Franco (fl s. 3.060/3.067), Cláudia Lima 

Marques e Bruno N. B. Miragem (fl s. 1.796/1.836, do REsp 1.551.951/SP).

Em favor da tese sustentada pelos consumidores: Judith Martins-Costa e 

Gustavo Haical (fl s. 1.447/1.516, do REsp 1.551.951/SP).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Relator): Eminentes colegas, 

trago a julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos questão de 

extrema relevância jurídica, social e econômica, que tem sido objeto de milhares 

de demandas no Poder Judiciário brasileiro.

Inicio analisando uma questão preliminar que é a insurgência do Ministério 

Público do Estado de São Paulo contra o indeferimento da intervenção como 

amicus curiae.

A questão da recorribilidade da decisão que indefere pedido de intervenção 

na qualidade de amicus curiae encontra-se pendente de julgamento pelo plenário 

do Supremo Tribunal Federal no curso da ADI 3.396/DF, Rel. Min. Celso de 

Melo.

Porém, não é o caso de se aguardar o julgamento daquele recurso, pois 

a questão do recurso do amicus curiae será decidida incidenter tantum, não se 

tratando do mérito da ADI.

Desse modo, impõe-se fi rmar um posicionamento nesta sessão.

Por ora, proponho não se admitir recurso da decisão que indefere 

requerimento de intervenção como amicus curiae, na linha de julgado anterior da 

Corte Suprema, abaixo transcrito:
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Constitucional e Processual Civil. Amicus curiae. Pedido de habilitação não 

apreciado antes do julgamento. Ausência de nulidade no acórdão recorrido. 

Natureza instrutória da participação de amicus curiae, cuja eventual dispensa não 

acarreta prejuízo ao postulante, nem lhe dá direito a recurso.

1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum 

interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado 

do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifi ca, não 

como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar 

subsídios que possam contribuir para a qualifi cação da decisão a ser tomada pelo 

Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício 

da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo 

processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de 

inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina 

legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser 

deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação 

de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta 

qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por 

si só sufi ciente para justifi car a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade 

recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 3.460 ED, 

Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2015)

Acrescente-se que, no caso dos autos, houve ampla participação 

da sociedade, mediante a realização de audiência pública e a admissão de 

manifestações escritas, inclusive do Ministério Público do Estado de São Paulo, de 

modo que o indeferimento da intervenção não compromete a legitimidade do 

julgado a ser proferido por esta Corte Superior.

Destarte, voto no sentido de não conhecer dos embargos de declaração 

opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Na sequência, passo à análise das teses afetadas.

1 - Teses:

As duas questões afetadas ao rito do art. 543-C do Código de Processo 

Civil (atuais arts. 1.036 ss. do CPC/2015) são abaixo transcritas:

(i) prescrição da pretensão de restituição das parcelas pagas a título de comissão 

de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da 

transferência desses encargos ao consumidor;

(ii) validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação 

de pagar comissão de corretagem e taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI).
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Por se tratar de questão prejudicial, inicio a análise do presente recurso 

especial pela defi nição do prazo prescricional aplicável à espécie.

1.1. Prazo de prescrição:

O acórdão recorrido entendeu que o prazo prescricional aplicável seria 

o quinquenal (5 anos), previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, não se tendo 

implementado entre a data do pagamento e o momento da propositura da 

presente demanda.

A afi rmação da incidência da prescrição quinquenal funda-se no fato 

de a comissão de corretagem possuir valor líquido, previsto em instrumento 

particular, conforme previsto no art. 206, § 5º, inciso I, abaixo transcrito:

Art. 206. Prescreve.

.........................................................

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular;

..........................................................

Essa hipótese de prescrição deve ser descartada de plano por não se 

tratar de uma pretensão de cobrança de comissão de corretagem ou do serviço 

de assessoria técnico-imobiliário (SATI), mas de uma pretensão restitutória 

relativa a um pagamento alegadamente indevido.

A parte demandante, ora recorrida, entende que o prazo prescricional 

aplicável é o decenal (10 anos), estabelecido pelo art. 205 do CC como prazo 

geral para as ações pessoais por inexistir norma específi ca a regular a presente 

situação.

As empresas recorrentes sustentam a incidência da prescrição trienal 

(3 anos), prevista no art. 206, § 3º, inciso IV, do CC, pois a pretensão dos 

consumidores estaria fundada, em última análise, na alegação da ocorrência 

de enriquecimento sem causa ou de pagamento indevido, sendo o seguinte o 

enunciado normativo:

Art. 206. Prescreve.

.........................................................

§ 3º. Em três anos:

.........................................................
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IV - a pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem causa;

.........................................................

Deve-se, assim, estabelecer qual o prazo aplicável, constituindo questão 

bastante controvertida na doutrina e na jurisprudência desta Corte.

Esta Segunda Seção debateu profundamente essa questão no julgamento 

do Recurso Especial n. 1.360.969/RS (sessão de 10.8.2016, acórdão pendente 

de publicação) discutindo o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de 

repetição do indébito formulada por consumidor contra empresas de planos de 

saúde, alegando-se a abusividade de cláusulas contratuais relativas ao reajuste de 

mensalidades.

Após longo e profícuo debate, concluído na sessão de 10 de agosto de 

2016, prevaleceu o entendimento da maioria deste colegiado no sentido de ser 

hipótese de prescrição trienal (3 anos), aplicando-se a regra especial do art. 206, 

§ 3º, inciso IV, do CC, relativa a pretensão de ressarcimento do enriquecimento 

sem causa.

Embora tenha restado vencido, posicionando-me no sentido da aplicação 

do prazo geral de prescrição para as ações pessoais (10 anos), peço vênia para 

aderir a posição da maioria de molde a pacifi car a questão no âmbito da Seção 

de Direito Privado.

Com efeito, apesar de as duas posições (prescrição trienal ou decenal) 

serem bastante razoáveis, o voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze conseguiu 

explicitar os motivos pelos quais a melhor solução é efetivamente a aplicação da 

prescrição trienal relativa a pretensão de ressarcimento do enriquecimento sem 

causa.

Tomo a liberdade de transcrever parte do seu voto proferido na sessão 

de julgamento, ressaltando que o acórdão ainda está pendente de publicação, 

verbis:

2. Qual o sentido do termo causa contido no instituto do enriquecimento sem 

causa?

Outro ponto que chama a atenção, o qual volta e meia exsurge para a nossa 

apreciação, e, por esse motivo, está a merecer uma melhor refl exão, é a discussão 

a respeito do enriquecimento sem causa, ora apresentado como princípio 

(norteador inclusive do exame da efi cácia nos casos de anulação do negócio 

jurídico e da resolução dos contratos) ora como instituto jurídico (art. 884 e ss. do 

Código Civil de 2002).
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A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o 

enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a 

teoria da ilicitude; e, c) a teoria da divisão do instituto.

Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, eminente civilista, professor da 

Universidade de Lisboa, explica os principais fundamentos de cada uma delas, em 

artigo publicado pela Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal, do qual reproduzo os seguintes excertos:

3. Confi guração Dogmática do Instituto

A configuração dogmática do enriquecimento sem causa tem suscitado, 

porém, certa controvérsia na doutrina, apontando-se as seguintes posições: a) 

teoria unitária da deslocação patrimonial; b) teoria da ilicitude; c) doutrina da 

divisão do instituto.

3.1. A Teoria Unitária da Deslocação Patrimonial

De acordo com a tradicional doutrina unitária da deslocação patrimonial, 

surgida quando da elaboração do Código Civil alemão, a cláusula geral de 

enriquecimento sem causa institui uma pretensão de aplicação direta, bastando 

para tal, única e simplesmente, a verifi cação de detenção injustifi cada de um 

enriquecimento à custa de outrem.

Essa concepção funda-se essencialmente na doutrina de Savigny, segundo 

a qual a pretensão de enriquecimento se constitui sempre ao se verificar 

uma deslocação patrimonial sem causa, diretamente entre o enriquecido e o 

empobrecido, independentemente da forma que se revista essa deslocação. 

Exigir-se-ia consequentemente que aquilo que produz o enriquecimento de 

uma pessoa tivesse pertencido anteriormente ao patrimônio de outra, só assim 

podendo esta recorrer à ação de enriquecimento. Tal regra valeria para todas as 

categorias de enriquecimento sem causa, uma vez que o fundamento comum 

a todas elas seria a restituição de tudo o que saiu de determinado patrimônio. 

Para os partidários dessa concepção, não haveria consequentemente base para a 

criação de uma tipologia de pretensões de enriquecimento.

Assim, de acordo com essa teoria, o fundamento comum a todas as pretensões 

de enriquecimento residiria na oposição entre a aquisição de uma vantagem e a 

legitimidade de sua manutenção.

Segundo tal concepção, os casos típicos de enriquecimento sem causa, 

especialmente previstos na lei, nada mais representariam do que uma mera 

enumeração de exemplos característicos. Fundamental em matéria de 

enriquecimento sem causa é antes o conceito unitário de deslocação patrimonial, 

entendida como uma transmissão de bem de uma pessoa para outra, efetuada 

diretamente mediante uma deslocação de valor entre dois patrimônios. (...)

3.2. A Teoria da Ilicitude

A tradicional doutrina unitária da deslocação patrimonial entra, porém, em 

crise após o surgimento da obra de Fritz Schulz, na qual o autor apresenta a 
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questão jurídica da aplicação do instituto ao problema da intervenção em bens 

ou direitos alheios.

No entender de Schulz, a base do instituto do enriquecimento não reside na 

deslocação patrimonial sem causa jurídica, mas antes numa ação contrária ao 

direito, que o autor considera ser o conceito central na dogmática do instituto. A 

seu ver, existiria um princípio de aplicação geral de que ninguém deveria obter 

um ganho por intervenção ilícita num direito alheio, expressos em diversos 

preceitos do Código. Desse princípio resultaria que quem efetuasse uma 

intervenção objetivamente ilícita no direito alheio deveria restituir o resultado 

dessa intervenção. (...)

Assim, pela referência a um conceito de ilicitude delitual, dirigida à ação, Schulz 

aproxima o enriquecimento sem causa da responsabilidade civil, qualifi cando 

a obrigação de restituir o enriquecimento como uma sanção para todo o tipo 

de comportamentos ilícitos. Entre eles incluir-se-iam o enriquecimento por 

prestação e o derivado de fato da natureza, existindo, no primeiro caso, uma ilícita 

aceitação ou detenção da coisa por parte do enriquecido e, no segundo caso, 

uma intromissão equiparada a um comportamento ilícito.

Na doutrina de Schulz, o enriquecimento sem causa deixa assim de ser visto 

como fundado nas deslocações patrimoniais sem causa e passa a ser considerado 

com base na violação de um direito alheio.

(...)

3.3. A Doutrina da Divisão do Instituto

Outra concepção corresponde à doutrina da divisão do instituto do 

enriquecimento em categorias autônomas e distintas entre si. Essa doutrina 

tem essencialmente a sua origem nos trabalho de Walter Wilburg e Ernst Von 

Caemmerer.

A tese principal desses autores reside na divisão do instituto do 

enriquecimento sem causa em duas categorias principais: uma relativa a situações 

de enriquecimento gerada com base em uma prestação do empobrecido e 

outra abrangendo as situações de enriquecimento não-fundadas na prestação, 

atribuindo-se, nesta última, papel preponderante ao enriquecimento por 

intervenção.

A doutrina da divisão do instituto rompe completamente com o tratamento 

dogmático unitário do enriquecimento sem causa, que deixa inclusive de ser 

considerado como sujeito a princípios comuns ou a uma mesma ordenação 

sistemática. Efetivamente, de acordo com essa nova concepção, o enriquecimento 

por prestação passa a ser visto como um anexo do Direito dos contratos, inserido 

no regime da transmissão dos bens, enquanto o enriquecimento por intervenção 

é visto antes como anexo a um prolongamento da eficácia do direito de 

propriedade, inserindo-se no âmbito da proteção jurídica dos bens.
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Na opinião de Wilburg, nunca fora demonstrado que as restituições fundadas 

na realização de uma prestação sem causa e as baseadas num enriquecimento sem 

prestação tivessem o mesmo fundamento, existindo antes entre elas uma perfeita 

diferenciação de pressupostos, pelo que não haveria qualquer possibilidade de 

as reconduzir a um princípio genérico comum. O enriquecimento por prestação 

seria baseado num ato voluntário do seu autor, constituindo uma forma de 

impugnação jurídica desse ato, sendo a base de tal impugnação sobretudo o erro 

sobre a causa jurídica da sua prestação. Já o enriquecimento não-fundado numa 

prestação teria como fi m a recuperação de um direito afetado pela aquisição 

do enriquecido (normalmente a propriedade), sendo, por isso, pretensão a um 

prolongamento da efi cácia desse direito. (...)

A teoria de Wilburg veio a ser desenvolvida por Ernst Von Caemmerer, que parte 

do conceito central de “conteúdo de destinação” na sua construção da teoria do 

enriquecimento sem causa. O autor entende que a proibição do enriquecimento 

injustificado consiste apenas numa máxima de justiça comutativa que se 

encontra a um nível de abstração tal, que carece de preenchimento pelo julgador, 

efetuado pela integração ao caso numa categoria específi ca de enriquecimento 

sem causa. Assim, apresenta uma tipologia de hipóteses de enriquecimento sem 

causa distinguindo entre o enriquecimento por prestação (Leistungskondiktion), 

enriquecimento por intervenção (Eingriffskondiktion), enriquecimento por 

liberação de uma dívida paga por terceiro (Rückgriff skondiktion) e enriquecimento 

resultante de despesas efetuadas em coisa alheia (Verwendungskondiktion). Essa 

tipologia não é, porém, fechada, na medida em que posteriores concretizações 

permitiriam o surgimento de novas categorias. Tal tipologia constituiria o ponto 

de partida para a construção de diversas pretensões de enriquecimento, que não 

apenas se distinguiriam pelo seu objeto, mas também pelo no seu conteúdo e 

extensão. (Revista CEJ. n. 25. O enriquecimento sem causa no novo Código Civil 

Brasileiro. Brasília. Abr/Jun 2004. p. 25-27).

Pela leitura do artigo acima, percebe-se que a teorização do instituto, na 

moderna doutrina alemã, foi desenvolvida gradativamente, evoluindo à medida 

em que se aprofundava o conceito de causa.

Em primeiro plano, partindo-se da teoria de Savigny (1849), não se fazia 

distinção alguma (por isso chamada unitária), tendo causa uma conotação de 

fato natural (causa no sentido de causa de atribuição patrimonial), simples 

deslocamento de patrimônio.

Sucedeu-lhe a teoria da ilicitude de Schulz (1909), onde o instituto do 

enriquecimento sem causa pareceu ganhar uma feição de princípio jurídico geral, 

por meio do qual se sancionava a atuação contrária ao direito (causa no sentido 

de causa lícita, legal ou conforme o direito).

Seguiu-se a teoria da divisão, na qual, basicamente, reconhecidas as origens 

distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais 

bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, 
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em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados signifi cados 

que o vocábulo poderia fornecer.

Inicialmente, na proposta de Wilburg (1934), numa subdivisão mais abrangente, 

onde o enriquecimento sem causa poderia ter origem em uma prestação (como 

dever anexo dos contratos) ou numa não-prestação do empobrecido (como 

anexo do direito de propriedade).

Posteriormente, desenvolvida por Caemmerer (1954), em quatro categorias 

ainda mais específicas (enriquecimento por prestação, enriquecimento por 

intervenção, enriquecimento resultante de despesas efetuadas por outrem, 

enriquecimento por desconsideração de patrimônio), num sistema aberto em 

que pretensões outras poderiam surgir a partir das diversas abordagens (de 

objeto, conteúdo e extensão) realizadas no universo do enriquecimento sem 

causa.

No Brasil, o instituto foi introduzido no projeto do Código Civil por obra 

do Prof. Agostinho Alvim, sistematizador do Livro das Obrigações e, por isso, 

responsável pela alteração substancial do título pertinente aos atos unilaterais, 

nele fazendo incluir o enriquecimento sem causa, o pagamento indevido e 

a gestão de negócios como fontes originárias de obrigações decorrentes da 

declaração unilateral da vontade (cf. Exposição de Motivos do Projeto de Código 

Civil, itens 21 e 22, r).

Em artigo doutrinário de referência sobre o instituto, publicado em maio de 

1957, ele destaca as diferenças centrais entre o sistema clássico, adotado pelo 

Código de 1916, e o moderno, defendido no seu Anteprojeto de Código de 

Obrigações (arts. 143 e ss.), que viria a ser o precursor dos atos unilaterais assim 

como dispostos no Código Civil de 2002.

Infl uenciado não só pelo direito alemão, como também pela doutrina suíça, 

francesa e italiana, para ele o conceito de causa, na teoria do enriquecimento, 

estaria vinculado à noção de contrapartida, contraprestação, ou seja, aquilo que 

pode explicar o enriquecimento (Revista dos Tribunais. V. 259. Ano 46. São Paulo. 

Maio de 1957. Do enriquecimento sem causa. p. 25).

Pela relevância dos seus fundamentos, inclusive históricos (para delimitar 

a compreensão do instituto que se delineava), é interessante a transcrição de 

alguns dos seus excertos principais:

Do enriquecimento sem causa.

1) A ação de enriquecimento, ou actio de in rem verso, não é de largo uso entre 

nós.

Isto deve-se, em parte, ao sistema do nosso Direito vigente, que permite até 

mesmo se negue a existência da ação de enriquecimento; e os que a admitem 

hão de concordar em que somente podem fundamentá-la em fonte subsidiária 

do direito objetivo, e na mais remota de todas: princípios gerais de direito.
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Em muitos outros países, ainda quando não regulada por dispositivos especiais 

a condenação do enriquecimento injustifi cado, a literatura e a jurisprudência 

são mais abundantes, e a respectiva ação tem maior desenvolvimento. Todavia, 

pondera um civilista, esta teoria, apparemment si prometteuse, não é panacéia 

para todos os casos.

2) Além do obstáculo, relativo ao nosso sistema, outro ainda existe a difi cultar 

o desenvolvimento da ação de in rem verso, o qual reside na própria natureza da 

condenação do enriquecimento, pois os casos típicos, os casos legítimos, que 

autorizam a respectiva ação, não são freqüentes, suposta a imprescindibilidade 

de vários requisitos, exigidos pela disciplina da instituição.

E muitas das hipóteses, havidas como de enriquecimento, na realidade não o 

são e resolvem-se por outras regras.

3) A instituição, porém, considerada em si mesma, revela-se profundamente 

justa e cristã, porque visa a impedir o enriquecimento de alguém à custa de 

outrem, sem justa causa, enriquecimento este que constituirá uma fonte de 

opressão na ordem privada, se a lei não remediar os casos. Acrescente-se que esta 

instituição não apresenta a contrapartida existente no instituto da lesão, o que é 

debilitador do contrato.

4) O assunto relativo ao enriquecimento vem despertando interesse entre os 

juristas modernos. Não porque a condenação do locupletamento injustifi cado 

seja só dos nossos dias, certo, como é, que ela consta de muitos textos do Direito 

Romano largamente discutidos pelos monografi sta, não sendo menos exato que 

o assunto preocupou fi lósofos e legisladores ainda mais antigos.

Todavia, a caracterização perfeita do enriquecimento sem causa, e, bem assim, 

a sua ampliação, o aproveitamento de toda a sua energia, cujo resultado prático é 

a ação, isto está sendo obra dos juristas modernos, assim no campo da elaboração 

da teoria, como no de suas aplicações.

Demogue, ao prefaciar a obra de ilustre monografi sta sobre o assunto, refere-

se aos estudos dos juristas, neste setor, de vinte e cinco anos para cá, o que vale 

dizer, a partir do começo deste século, levando em consideração que a obra é de 

1925.

O mesmo observa outro insigne civilista.

A fase moderna, porém, que se caracteriza pela condenação do enriquecimento 

sem causa, mediante um preceito legal de ordem genérica, começou um pouco 

antes, a saber com o Código Federal das Obrigações, 1881.

O Código Civil Alemão, promulgado em 1896, deu ao assunto grande 

importância e desenvolvimento. Daí o ser muito citado a respeito. Mas é 

posterior, de quinze anos, àquele Código suíço, de 1881, que, no art. 70, rompera 

com a tradição, estatuindo, em fórmula genérica, a condenação formal do 

enriquecimento sem causa, com a consequente obrigação de restituir. (...)
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O Sistema Clássico e as Idéias Renovadoras.

5) O sistema clássico, ainda vigente na maioria dos países, inclusive no nosso, 

também condena o enriquecimento injustifi cado, porém o faz casuisticamente, 

ou seja, procurando impedi-lo, onde quer que possa manifestar-se.

Ao sistema moderno fi lia-se o Código das Obrigações (suíço) promulgado em 

1911, como complemento do Código Civil (livro quinto). O art. 62 mantém, com 

as mesmas palavras, o art. 70 do Código Federal das Obrigações, de 1881.

E ainda outros Códigos, como o alemão, arts. 812 e segs., o soviético, 

consagrando a regra no art. 399, o japonês, o mexicano (único, queremos crer, na 

América do Sul e Central).

Ao sistema moderno pertencem, também, o nosso Anteprojeto de Código 

das Obrigações, arts. 143 e segs., o Projeto de reforma do Código Civil Argentino, 

e o Projeto Franco-Italiano, de Código das Obrigações, anterior à guerra, e hoje 

abandonado.

6) Os Códigos que seguem o sistema tradicional procuram coibir o 

enriquecimento sem causa, onde quer que se apresente. Donde se pode dizer 

que tal proibição informa todo o sistema.\

Exemplifi cam os civilistas, em geral, com os textos referentes a esses casos, dos 

quais podemos apontar alguns, tendo em vista o nosso Código.

O possuidor, ainda que de má-fé, tem direito às despesas de produção e 

custeio, o que impede o enriquecimento do proprietário reivindicante (Código 

Civil, art. 513). A solução contrária só se justificaria como pena imposta ao 

possuidor de má-fé, o que escaparia às atribuições normais do Direito Civil, entre 

as quais não se conta a de punir.

O possuidor, ainda que de má-fé, não responde pela perda da coisa, quando 

prove que ela do mesmo modo se perderia se estivesse em mãos do reivindicante 

(Código Civil, art. 515). A solução contrária produziria enriquecimento injustifi cado 

para este. Caso semelhante nos depara o art. 1.332, relativo à responsabilidade do 

gestor.

Idêntico é o ponto de vista do legislador ao estatuir sobre o pagamento 

indevido (Código Civil, arts. 964 e segs.), sobre a indenização por avulsão (Código 

Civil, art. 541), sobre a atribuição da propriedade do especifi cador, em certos 

casos de especifi cação irredutível, a fi m de evitar que, com a espécie nova, se 

enriqueça o dono da matéria prima (Código Civil, art. 613). A lei aqui justifi ca a 

deslocação do direito, que passa do proprietário para o especifi cador, mas não 

justifi ca a deslocação patrimonial, uma vez que obriga este último a indenizar.

Ainda: o reembolso das despesas feitas pelo gestor (Código Civil, art. 1.329), as 

medidas contra o enriquecimento do incapaz, (Código Civil, art. 157, parte fi nal), e 

inúmeros outros casos esparsos no Código Civil. (...)
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7) Afora as hipóteses que a lei preveniu, onde o enriquecimento é vedado, 

os sistemas tradicionais regulam também a repetição do que foi pago, sem 

que o devesse ser, sendo esta a mais ampla defesa contra o enriquecimento 

injustifi cado, conquanto incompleta, aos olhos dos juristas modernos. (...)

8) O Código Civil Alemão chegou à fórmula do art. 812, após uma evolução 

através das condictiones, que constavam do Projeto.

Tratava este das várias condictiones, do Direito Romano, terminando por uma 

regra geral. Eram elas a condictio ob rem da qual a condictio indebiti era uma 

aplicação; a condictio ob causam fi nitam; a condictio ob turpem causa e, fi nalmente, 

a condictio sine causa.

O Código [alemão] contentou-se com esta, porque, sine causa, querendo dizer 

sem causa que justifi que, tal condictio dispensava as demais.

Aliás, à condictio sine causa já se assinalava esta mesma função no Direito 

Romano.

O Código Civil alemão aceito a condictio sine causa no seu sentido mais 

desenvolvido de modo a que correspondesse a fórmula desejável para a 

condenação do enriquecimento sem causa.

A expressão “de qualquer outro modo” é muito compreensiva e ampla, pois 

abrange qualquer enriquecimento, abstração feita de um fato do empobrecido.

Quando fala na restituição, o Código evita a palavra coisa, cujo sentido é mais 

restrito.

Finalmente, emprega a locução “à custa de”, para o fim de alargar a 

compreensão do texto, porque, uma coisa é alguém enriquecer-se por fato de 

outrem (idéia restrita); outra, é enriquecer-se à custa de outrem, o que pode 

prescindir de um fato do empobrecido.

Esta é precisamente a razão por que a locução “à custa de” que não constava 

do Projeto, teve ingresso no Código.

Tal expressão está hoje consagrada: Código das Obrigações (suíço), art. 62, 

nosso Anteprojeto de Código de Obrigações, art. 143 e outros diplomas.

Em França, sempre que se cogita de enriquecimento, é essa a expressão 

corrente: au dépens de, a começar pela tradução do texto de Pomponio (“Digest”, 

50, 17.206), que nos oferece o antigo autor.

9) É interessante notar que tem havido sempre aplicação no que concerne à 

condenação do enriquecimento sem causa.

A condictio sine causa já tinha, no Direito Romano, sentido muito amplo.

Os civilistas, porém, nas fórmulas de que usam, ligam muitas vezes o 

enriquecimento à aquisição de uma coisa.

M. I. Carvalho de Mendonça, que aliás pouco se ocupou do enriquecimento 

sem causa, alvitrou uma fórmula, que lhe pareceu muito larga.
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Todavia, ela reporta-se a qualquer fato do homem, que traga enriquecimento 

a outrem.

Atualmente, porém, a fórmula desejável já não é essa, uma vez que o 

enriquecimento de alguém pode prescindir de um fato de outrem, razão por que 

os Códigos evitam de falar em fato de outrem, em suas fórmulas. (Revista dos 

Tribunais. V. 259. Ano 46. São Paulo. Maio de 1957. Do enriquecimento sem causa. 

p. 3-9).

Oportuno, também, o registro do pensamento do ilustre professor quando ele 

passa a comentar a ação in rem verso em face do Direito Positivo daquela época 

em contraste com o sistema moderno (ob. cit. p. 12-14):

Da “Actio de In Rem Verso”.

O Fundamento da Ação.

13) Começaremos a examinar o fundamento da ação de enriquecimento, já 

agora em face do Direito Positivo.

Diante dos sistemas que, através de uma regra geral, condenam, de modo 

explícito, o enriquecimento injustifi cado, como o suíço e outros, não há problema, 

neste particular.

Supostos os fatos que autorizam o pedido, o seu fundamento está no texto de 

lei, expresso a respeito.

Mas, qual o fundamento, quando não há texto, como sói acontecer, aliás, na 

grande maioria dos sistemas vigentes?

Essa questão separa os juristas em dois campos: uns, levados justamente por 

esta ausência de texto, negam a possibilidade de obter alguém aquilo com que 

outrem se tenha enriquecido à sua custa. Negam a ação de enriquecimento, de 

caráter subsidiário.

E defendem o seu ponto de vista dizendo que o legislador, por meio de 

dispositivos expressos, fechou a porta ao enriquecimento, sempre que o quis 

impedir, tendo, assim, esgotado os casos que entendeu de repudiar.

Certamente, o enriquecimento se manifestará, aqui ou ali, além dos casos 

previstos; mas, se não estiver condenado de modo explícito, estará, só por isso, 

justifi cado.

Poderá haver obrigação moral de devolver; outros falam em obrigação natural; 

não obrigação jurídica, e, por isso mesmo, não haverá ação.

Aludindo a este ponto de vista, usa Ripert de uma imagem, figurando a 

condenação do enriquecimento como um rio subterrâneo, que ninguém vê, 

e cuja função é alimentar aqueles casos de enriquecimento, previstos pelo 

legislador.

E passa a examinar a tese.
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São escassas as hipóteses previstas? Criam-se novas regras. Fora daí, a 

devolução será cumprimento de obrigação natural.

14) Os que negam que possa alguém reclamar com fundamento no 

enriquecimento alheio, o fazem por entender que os casos de locupletamento 

encontram sempre remédio na lei, através destes ou daqueles institutos, destas 

ou daquelas normas explícitas. Se o caso não está previsto em lugar nenhum, é 

que o legislador o quis tolerar.

15) Em França, a doutrina dos antigos escritores sobre o enriquecimento 

injustifi cado era escassa e, segundo Planiol, foram Aubry et Rau os primeiros que 

procuraram sistematizar o assunto.

Quanto à jurisprudência, a ação era negada, até o célebre acórdão de 15 de 

junho de 1892 (Cassação), ao qual todos os civilistas se reportam, decisão essa 

que foi o ponto de partida da mudança de orientação.

16) Na Itália, a questão não era pacífi ca, sob o Código de 1865.

Por ocasião dos trabalhos preparatórios do Código de 1942, Piola Caselli, da 

Comissão da Assembléia Legislativa, falou de uma larguíssima corrente orientada 

no sentido da possibilidade da ação, o que deixa supor opiniões em contrário, às 

quais, aliás, se refere Ugolino Anichini, em trabalho posterior ao Código (ob. cit., 

pág. 204).

Igualmente, um notável professor da Universidade Católica de Milão, 

escrevendo depois que o Projeto, no art. 73, havia recomendado a ação de 

enriquecimento, ainda se manifestava contrário a considerar o enriquecimento 

injustifi cado como fonte autônoma de obrigação: “O noi andiamo erratti o la 

contraria opinione sovverte tutto il sistema delle fonte delle obbligazioni”.

17) Entre nós, não obstante os precedentes dos Códigos suíço e alemão, 

seguidos tão de perto pelo Projeto Clovis, não quis o seu autor os imitar, neste 

ponto.

E nessa idéia ele se manteve, pois continuou sempre contrário a uma fórmula 

geral acerca do enriquecimento, por julgar isso desnecessário, como se vê da sua 

explanação sobre o assunto, em época bem posterior.

Em sua dissertação para concurso, à mesma conclusão chegou o Prof. Jorge 

Americano.

18) Todavia, o ponto de vista da existência da ação de in rem verso, com caráter 

subsidiário, é hoje, inquestionavelmente, o vencedor, ainda na ausência de texto 

expresso.

Assim é na França, na Espanha, na Argentina, e em outros países, entre os quais 

se inclui o nosso. (...)

Objeções contra a Ação de Enriquecimento.

19) Nenhuma objeção plausível existe contra a existência da ação de in rem 

verso em nosso sistema.
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Dizer que o número de casos, que exigiria a ação, é exíguo, porque, em regra, 

há outras soluções, é fazer afi rmação verdadeira, mas que redundará em negar 

o remédio para esses casos, embora raros. Será o inverso do lex dat semper 

remedium.

Por outro lado, o sentimento elementar de justiça reclama a condictio sine 

causa em termos amplos.

Não admiti-la seria emperrar o progresso do Direito no remediar as injustiças, 

e daí o reconhecê-la a doutrina e a jurisprudência, nos países onde não há texto 

expresso a respeito.

20) Também não deveria argumentar com a falta de fundamento para a ação, 

visto como a inexistência de fonte principal (a lei) é suprida, normalmente, pelas 

fontes subsidiárias, integrantes: a analogia, o costume e os princípios gerais.

21) Para pedir é indispensável mostrar que o direito subjetivo, de quem pede, 

tem assento no direito objetivo, seja a lei, seja uma fonte subsidiária.

Nos sistemas em que há dispositivo expresso, o fundamento é a própria 

disposição de lei.

Onde não há, como entre nós, é força recorrer às fontes supletivas, de acordo 

com a Lei de Introdução ao Código Civil.

Como se vê, desde aquela época, ainda que inexistente regra que a 

contemplasse especificamente, já se defendia o cabimento da ação de 

enriquecimento sem causa no nosso ordenamento jurídico.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, desde cedo, 

também, foi no sentido de admitir o enriquecimento sem causa como fonte 

de obrigação, diante da vedação ao locupletamento ilícito, assegurada, por 

conseguinte, a ação correspondente.

Confi ra-se, exemplifi cativamente, o seguinte aresto:

Civil. Enriquecimento ilícito (ou sem causa). Prescrição. Correção monetária.

I - Não se há negar que o enriquecimento sem causa é fonte de obrigações, 

embora não venha expresso no Código Civil, o fato é que o simples deslocamento de 

parcela patrimonial de um acervo que se empobrece para outro que se enriquece e o 

bastante para criar efeitos obrigacionais.

II - Norma que estabelece o elenco de causas interruptivas da prescrição incluiu 

também como tal qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do direito pelo devedor. Inteligência do art. 172 do Código Civil.

III - Recurso não conhecido.

(REsp n. 11.025/SP, Terceira Turma, Relator o Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 

24.2.1992).

Foi nesse contexto, seguindo os parâmetros traçados para o sistema moderno, 

que o Projeto de Código das Obrigações de Agostinho Alvim veio dar origem 
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ao enriquecimento sem causa como fonte primária de obrigações no nosso 

atual Código Civil, especialmente pelo fato de ter sido expresso como preceito 

de ordem genérica, não exaustivo, em franca substituição ao modelo clássico 

anteriormente adotado pelo Código Civil de 1916.

A propósito, inegável a infl uência do art. 812 do Código Civil alemão no nosso 

Código Civil de 2002, especialmente na redação dos arts. 884 e 885, cujos textos 

podem ser adiante cotejados:

BGB:

Art. 812. Quem quer que, em virtude de prestação feita por outra pessoa ou 

de qualquer outro modo, faz uma aquisição sem causa jurídica à custa desta 

outra pessoa, fi ca obrigado a restituir. Esta obrigação existe, igualmente, quando 

a causa jurídica desaparece ulteriormente, ou quando o resultado visado no 

momento da prestação, tal como ele resulta do conteúdo do ato jurídico, não 

se realiza. Considera-se, igualmente, prestação o reconhecimento contratual da 

existência, ou não, de uma relação obrigacional.

CC/2002:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 

obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 

monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, 

quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 

restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que 

justifi que o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Veja-se que a locução “indevidamente auferido”, constante no art. 884, 

admite interpretação ampla, no sentido de albergar não só o termo causa como 

atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), mas também no 

sentido de causa negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na 

modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, 

a partir da não obtenção da fi nalidade almejada com a prestação, hipótese que 

me parece mais adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula 

(ausência de causa jurídica lícita).

Percebe-se que a polissemia do termo causa, para a doutrina da divisão do 

instituto, permite uma acomodação maior dos casos concretos dentro das quatro 

categorias que exemplifi cativamente enuncia, a partir da vagueza e amplitude 

com que o enriquecimento sem causa veio a ser disposto no texto do novo 

Código Civil.

Segundo Menezes Leitão, naquele mesmo artigo aqui já mencionado, essa foi 

a teoria albergada pela novel codifi cação brasileira, consoante se observa a seguir 

(p. 28):
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4 Posição Adotada

Entendemos, portanto, que a cláusula do enriquecimento sem causa, constante 

do art. 884 do Código Civil brasileiro, ao referir que aquele que, sem justa causa, se 

enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, 

feita a atualização dos valores monetários, apresenta-se como demasiado 

genérica, não permitindo o tratamento dogmático unitário do enriquecimento 

sem causa uma adequada subsunção aos casos concretos. Haverá de estabelecer 

uma tipologia de categorias que efetue, pela integração do caso em uma delas, 

a referida subsunção. Defendemos, por isso, a doutrina da divisão do instituto. 

Por esse motivo, distinguimos no âmbito do enriquecimento sem causa as 

seguintes situações: o enriquecimento por prestação; o enriquecimento por 

intervenção; o enriquecimento por despesas realizadas em benefício doutrem; e 

o enriquecimento por desconsideração de um patrimônio intermédio.

Quanto ao enriquecimento por prestação, que aqui nos interessa em particular, 

esclarece (p. 28):

4.1 Enriquecimento por Prestação

O enriquecimento por prestação respeita as situações em que alguém 

efetua uma prestação a outrem, mas se verifi ca uma ausência de causa jurídica 

para que possa ocorrer, por parte desse, a recepção dessa prestação. Nessa 

categoria, o requisito fundamental do enriquecimento sem causa é a realização 

de uma prestação, que se deve entender como uma atribuição fi nalisticamente 

orientada, sendo, por isso, referida a uma determinada causa jurídica, ou na 

defi nição corrente na doutrina alemã dominante como o incremento consciente 

e fi nalisticamente orientado de um patrimônio alheio.

Verifi ca-se, nesta sede, uma situação de enriquecimento sem causa se ocorre 

a ausência de causa jurídica para a recepção da prestação que foi realizada. A 

ausência de causa jurídica deve ser defi nida em sentido subjetivo, como a não-

obtenção do fi m visado com a prestação. Haverá, assim, lugar à restituição da 

prestação, quando for realizada com vista à obtenção de determinado fi m, e tal 

fi m não vier a ser obtido.

Apesar da reconhecida difi culdade para uma defi nição unívoca do termo, a 

versão do enriquecimento sem causa, pelo menos para o introdutor do instituto 

no Código Civil de 2002, referendada pela doutrina do Prof. Menezes Leitão, 

teve preponderante infl uência do conceito mais amplo, ligado à corrente mais 

moderna, baseada na doutrina da divisão do instituto em categorias autônomas 

e distintas entre si, especialmente mediante a adoção de preceito genérico apto a 

contemplar as hipóteses não previstas especifi camente no ordenamento jurídico, 

mas que nem por isso deixam de ostentar a natureza de locupletamento.

Por fi m, quanto a esse tópico, uma última palavra a respeito da subsidiariedade 

decorrente do art. 886.

Para tanto, recorro novamente aos ensinamentos do Prof. Agostinho Alvim, 

vertidos no retrocitado artigo, como dito, datado dos idos da década de 50:
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Nós entendemos que a ação tem caráter subsidiário, pois que o tem o próprio 

enriquecimento, como fonte de obrigação.

Basta atentar que, se a lei justifi ca certo enriquecimento, não haverá ação 

nenhuma.

E se, pelo contrário, repudia, a ação terá que ser aquela que no caso couber, 

como, verbi gratia, se o possuidor, ainda que de má-fé, tendo entregue o imóvel, 

quiser haver o que dispendeu com benfeitorias necessárias.

Em qualquer das duas hipóteses, não há um caso típico de enriquecimento, 

que interessa à teoria.

Quanto a lei não cogita do caso, nem de um modo nem de outro, e a fi gura do 

enriquecimento, por isso mesmo com caráter subsidiário.

Isto não que dizer que se alguém, dispondo de outra ação propuser a de 

enriquecimento, deva ser repelido.

No exemplo do possuidor, que acabamos de fi gurar, ele encontra na lei a 

condenação do enriquecimento, por isso injusto.

Mas se ele, abandonando a ação do Direito comum, propusesse a subsidiária, 

tomando sobre si o ônus de provar os seus requisitos, inclusive o injustifi cado do 

enriquecimento, não deveria ser repelido, só por isso.

Desse modo, ainda que considerado o caráter subsidiário da ação de 

enriquecimento sem causa, deve ser respeitada a opção do demandante 

por esse caminho processual, para o qual deverá arcar com o ônus da prova 

dos seus requisitos (i - existência de um enriquecimento; ii - obtenção desse 

enriquecimento à custa de outrem; iii - ausência de causa justifi cadora para o 

enriquecimento).

Sob esse prisma, nota-se que o exame de pretensões fundadas no 

enriquecimento sem causa não é novidade no âmbito desta Segunda Seção, 

consoante se constata dos seguintes precedentes que adiante colaciono, 

proferidos em âmbito de recurso especial repetitivo, nos quais a relação jurídica 

base estabelecida entre as partes também possuía natureza contratual e 

a demanda visava exatamente a declaração de nulidade de cláusula tida por 

abusiva, casos em que também foi aplicado o prazo prescricional trienal previsto 

no art. 206, § 3º, IV, do CC/2002:

Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Direito 

Civil. Financiamento de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTS). Ação de 

ressarcimento dos valores pagos. Prescrição.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: A pretensão de ressarcimento do valor 

pago pelo custeio de Plantas Comunitárias de Telefonia (PCTs), não existindo 

previsão contratual de reembolso pecuniário ou por ações da companhia, 

submete-se ao prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil 

de 1916 (art. 177), e de 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se 
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tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inc. IV), 

observada a fórmula de transição prevista no art. 2.028 do mesmo diploma legal.

2. No caso concreto, o pagamento que se alega indevido ocorreu em 

novembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional, que se 

encerrou em janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). O 

autor ajuizou a ação em fevereiro de 2009, portanto sua pretensão está alcançada 

pela prescrição.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.220.934/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, 

DJe de 12.6.2013).

Financiamento de rede de eletrifi cação rural. Recurso especial representativo 

de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Custeio de obra de extensão de rede elétrica 

pelo consumidor. Ação de restituição dos valores aportados. Prescrição.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o 

ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do 

consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser 

analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores 

cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria 

após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente 

denominado de “Convênio de Devolução”); (ii) pedido relativo a valores para cujo 

ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, 

em regra, nominado de “Termo de Contribuição”).

1.2.) No primeiro caso (i), “prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código 

Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão 

de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrifi cação 

rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 

2002” (REsp 1.063.661/RS, Segunda Seção, julgado em 24.2.2010);

1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência 

do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, 

por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, 

inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do 

Código Civil de 2002.

2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos 

no Convênio de Devolução, o prazo prescricional fi ndaria em 11 de janeiro de 

2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o 

pedido de ressarcimento dos valores previstos no Termo de Contribuição, o prazo 

prescricional fi ndaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência 

do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a 

totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição.

3. Recurso especial a que se dá provimento.
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(REsp n. 1.249.321/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, 

DJe de 16.4.2013).

Com essas considerações, mais aprofundadas, pelo menos do ponto de vista 

teórico, aproveito para reiterar a minha opção pela doutrina mais ampla do 

conceito de causa (teoria da divisão do instituto), e reconhecer, com isso, o 

interesse para o ajuizamento de demanda fundada no enriquecimento sem causa 

(lícita; enriquecimento por prestação), ainda que entre as partes tenha havido 

acordo de vontades anterior (causa negocial).

Por conseguinte, pretensões dessa natureza (assim como todas aquelas 

decorrentes de atos unilaterais: promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão 

de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio 

enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) devem se sujeitar ao prazo prescricional 

trienal, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC/2002.

Acrescento apenas, na jurisprudência desta Corte, precedente da 

Terceira Turma, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do Direito 

do Consumidor, acerca de pedido de repetição do indébito formulado por 

consumido alegando a cobrança indevida de valores por fornecedor, 

posicionando-se nessa mesma linha:

Consumidor e Processual. Ação de repetição de indébito. Cobrança indevida de 

valores. Incidência das normas relativas à prescrição insculpidas no Código Civil. 

Prazo especial. Prescrição trienal. Pretensão de ressarcimento de enriquecimento 

sem causa.

1. O diploma civil brasileiro divide os prazos prescricionais em duas espécies. O 

prazo geral decenal, previsto no art. 205, destina-se às ações de caráter ordinário, 

quando a lei não houver fi xado prazo menor. Os prazos especiais, por sua vez, 

dirigem-se a direitos expressamente mencionados, podendo ser anuais, bienais, 

trienais, quadrienais e quinquenais, conforme as disposições contidas nos 

parágrafos do art. 206.

2. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos por parte do fornecedor 

se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, que prevê a prescrição trienal 

para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Havendo regra 

específi ca, não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal previsto do art. 

205 do CDC. Precedente.

3. A incidência da regra de prescrição prevista no art. 27 do CDC tem como 

requisito essencial a formulação de pedido de reparação de danos causados por 

fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu na espécie.

4. O pedido de repetição de cobrança excessiva que teve início ainda sob a 

égide do CC/1916 exige um exame de direito intertemporal, a fi m de aferir a 

incidência ou não da regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002.
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5. De acordo com esse dispositivo, dois requisitos cumulativos devem estar 

presentes para viabilizar a incidência do prazo prescricional do CC/1916: i) o prazo 

da lei anterior deve ter sido reduzido pelo CC/2002; e ii) mais da metade do prazo 

estabelecido na lei revogada já deveria ter transcorrido no momento em que o 

CC/2002 entrou em vigor, em 11 de janeiro de 2003.

6. Considerando que não houve impugnação do dies a quo do prazo 

prescricional definido pelo Tribunal de Origem - data da colação de grau do 

recorrente, momento no qual ocorreu o término da prestação de serviço 

educacional -, e que, na espécie, quando o CC/2002 entrou em vigor não havia 

transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na lei antiga, incide o 

prazo prescricional trienal do CC/2002, motivo pelo qual o acórdão recorrido não 

merece reforma.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.238.737/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

8.11.2011, DJe 17.11.2011)

O presente caso é semelhante aos precedentes aludidos, pois a pretensão 

central da parte demandante é o ressarcimento das parcelas relativas à comissão 

de corretagem e ao serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), que teriam 

sido pagas indevidamente por serem abusivas as cláusulas que atribuíram esse 

encargo aos consumidores. Ou seja, a alegação é a ocorrência de enriquecimento 

sem causa como premissa fundamental da pretensão central de repetição do 

indébito.

Especifi camente em relação ao prazo trienal, relembro a orientação fi rmada 

pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios, que se fi rmou no seguinte sentido (AC 879.851):

Uniformiza-se o entendimento de que o prazo prescricional, nas ações que 

tenham por fundamento o enriquecimento sem causa, com pedido de devolução 

de taxa de corretagem é de 3 (três) anos.

Enfi m, mostra-se bastante razoável a alegação de incidência da prescrição 

trienal aos pedidos de repetição do indébito referentes aos valores pagos a título 

de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária 

(SATI), com fundamento no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Sugere-se, por isso, que seja fi xada a seguinte tese:

Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).
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1.2. Caso Concreto

Estabelecida a primeira tese, passa-se ao exame do caso.

Conforme o relato feito na petição inicial, o contrato foi celebrado em 20 

de setembro de 2009, enquanto a presente demanda apenas foi proposta em 16 

de outubro de 2012.

Portanto, a pretensão da parte demandante já estava encoberta pelo manto 

da prescrição trienal, quando da propositura da demanda.

Destarte, merece provimento o recurso especial para se decretar a 

extinção do processo, com resolução de mérito, em face do reconhecimento do 

implemento da prescrição trienal (art. 485, II, do CPC/2015).

Com isso, fi ca prejudicado o exame da segunda questão afetada, que será 

objeto de análise em outro recurso especial afetado a esta Segunda Seção.

Ante o exposto, voto no seguinte sentido:

(i) fi xar a seguinte tese para os fi ns do art. 1.040 do CPC/2015:

Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).

(ii) dar provimento ao recurso especial, decretando a extinção do processo 

com o reconhecimento do implemento da prescrição trienal.

Custas e honorários advocatícios pela parte demandante, arbitrando-se os 

honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhor Presidente, quanto à 

prescrição trienal, eu gostaria de acompanhar o voto do Ministro Relator com a 

ressalva do meu ponto de vista já enfatizado em longo voto que fi cou vencido no 

precedente citado.

Portanto, acolho a prescrição trienal em face do recentíssimo precedente 

da Seção.



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 331-394, janeiro/março 2017 367

RECURSO ESPECIAL N. 1.570.655-GO (2014/0186478-3)

Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira

Recorrente: André Luiz de Freitas

Advogados: Diego Barbosa Campos - DF027185

Guiomar Mendes - DF002937

Recorrido: Suzi Maria de Araujo Melo

Recorrido: Marinho Araujo de Melo

Recorrido: Paulo Henrique Araujo de Melo

Advogados: Chiang de Gomes - GO002866

Frederico Augusto Auad de Gomes e outro(s) - GO014680

Recorrido: Associação Pai Eterno e Perpétuo Socorro

Advogados: Israel Nonato da Silva Júnior e outro(s) - DF016771

Edson de Assis Gonçalves e outro(s) - GO023445

Interes.: Cartório de Registro de Imóveis de Trindade

EMENTA

Recurso especial. Direito Administrativo. Civil. Processual 

Civil. Procedimento de dúvida registral. Natureza administrativa. 

Impugnação por terceiro interessado. Irrelevância. Causa. Ausência. 

Não cabimento de recurso especial.

1. O procedimento de dúvida registral, previsto no art. 198 e 

seguintes da Lei de Registros Públicos, tem, por força de expressa 

previsão legal (LRP, art. 204), natureza administrativa, não qualifi cando 

prestação jurisdicional.

2. Não cabe recurso especial contra decisão proferida em 

procedimento administrativo, afi gurando-se irrelevantes a existência 

de litigiosidade ou o fato de o julgamento emanar de órgão do Poder 

Judiciário, em função atípica.

3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado da Sra. Ministra 

Nancy Andrighi não conhecendo do recurso especial, embora por fundamentos 
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diversos do Sr. Ministro Relator, a Seção, por unanimidade não conheceu do 

recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Nancy 

Andrighi (voto-vista) e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e 

Moura Ribeiro.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Brasília (DF), 23 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator

DJe 9.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira: Trata-se de recurso especial, 

interposto contra decisão colegiada proferida pelo TJGO em procedimento de 

dúvida registral, processado na forma prevista pelo art. 198 e seguintes da Lei 

Federal n. 6.015/1973. A decisão está assim ementada (e-STJ fl s. 401/402):

Agravo interno em apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel sem 

registro. Inefi cácia erga omnes. Má-fé do segundo adquirente não caracterizada. 

Manutenção da sentença objurgada. Ausência de elementos novos. 1. A promessa 

de compra e venda não registrada e desacompanhada de qualquer outro 

elemento que possa evidenciar a alienação do imóvel, não afasta a legalidade da 

escritura de compra e venda do mesmo bem, devidamente lavrada em cartório, 

mormente quando não é exitosa a parte em demonstrar a má-fé que sugere 

permear a atuação dos novos adquirentes. 2. Ao interpor agravo da decisão que 

nega seguimento à apelação cível, o agravante deve demonstrar o desacerto dos 

fundamentos do decisum recorrido, fundamentando a insurgência em elementos 

novos que justifi quem o pedido de reconsideração, e não apenas repetindo as 

razões do recurso originário, porque estas já foram apreciadas.

Em suas razões recursais (e-STJ, fl s. 503/536), o recorrente alega violação 

dos arts. 535 e 557 do CPC/1973, 113, 187, 422 e 1.246 do CC/2002 e 172 e 

186 da LRP (Lei Federal n. 6.015/1977). Conquanto indique a interposição 

do recurso também pela alínea “c” do permissivo constitucional, não cuidou de 

demonstrar o aventado dissenso pretoriano.
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Na origem, o Ofi cial e Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis e 

Primeiro Tabelionato de Notas da Comarca de Trindade, Estado de Goiás, 

suscitou dúvida registral, pelo fato de que um mesmo imóvel teria sido objeto de 

dois atos jurídicos destinados à transmissão de sua propriedade, quais sejam, um 

instrumento particular de compromisso de venda e compra fi rmado entre o aqui 

recorrente e os correcorridos Marinho e Paulo, datado de 9.9.2011 e apresentado 

para registro em 6.1.2012, e uma escritura pública de venda e compra lavrada 

em 4.1.2012, na qual fi guram, como outorgantes vendedores, os correcorridos 

Paulo, Marinho e Suzi e, como outorgada compradora, a correcorrida Associação 

Pai Eterno e Perpétuo Socorro.

Por meio da representação reproduzida às fls. 3/6 (e-STJ), o Oficial 

consultou, na forma prevista pelo art. 198 da LRP, “se é devido ou não o registro do 

contrato apresentado em 06 de janeiro de 2012 ou da Escritura Pública iniciada em 

04 de janeiro de 2012 e concluída em 16 de janeiro de 2012”.

Instruído o procedimento, defendendo o recorrente e os recorridos 

interesses antagônicos, sobreveio sentença que concluiu pela prevalência da 

escritura pública para o registro imobiliário, em prejuízo da anterior prenotação 

de registro requerida para o instrumento particular (e-STJ fl s. 237/245).

Contra a decisão, o aqui recorrente interpôs recurso de apelação, na forma 

prevista pelo art. 202 da LRP, aduzindo as razões encartadas às fl s. 252/273 

(e-STJ).

Em decisão monocrática, o em. Desembargador Zacarias Neves Coêlho, 

do TJGO, negou seguimento ao apelo, por entendê-lo manifestamente 

improcedente (e-STJ fl s. 342/353). A decisão foi desafi ada por agravo regimental 

(e-STJ fl s. 357/381), desprovido por meio do julgado de fl s. 388/403 (e-STJ).

Opostos embargos de declaração (e-STJ fl s. 407/428), foram eles rejeitados 

(e-STJ fl s. 491/496).

Inadmitido o recurso especial na origem (e-STJ fl s. 591/594), o recorrente 

interpôs agravo nos próprios autos (e-STJ fl s. 603/640).

Por meio da decisão juntada às fl s. 835 (e-STJ), determinei a conversão 

do agravo em recurso especial. Contra essa decisão, o aqui recorrido interpôs 

agravo regimental, desprovido pela Quarta Turma, conforme acórdão de fl s. 

886/896 (e-STJ). Constou do voto a reprodução da decisão monocrática de fl s. 

870/872 (e-STJ), na qual consignei que “a tese relativa ao cabimento de recurso 

especial contra acórdão proferido em sede de dúvida registral será examinada quando 

do julgamento do apelo”.
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Em sessão de 9/8 passado, a Quarta Turma deste tribunal remeteu, na 

forma autorizada pelo art. 14, II, do RISTJ, o presente recurso para julgamento 

desta Segunda Seção.

Contra a remessa dos autos a recorrida opôs embargos de declaração 

(e-STJ, fl s. 923/933), por mim não conhecidos por meio de decisão monocrática 

juntada às fl s. 940/941 (e-STJ). A decisão foi desafi ada por agravo interno 

(e-STJ, fl s. 944/956), desprovido à unanimidade pela Quarta Turma. Ainda 

irresignada, a recorrida opôs embargos de declaração (e-STJ, fl s. 1.014/1.021), 

afi rmando nulidade do acórdão e omissão no exame de questões suscitadas no 

recurso interno. Outrossim formulou pedido de retirada de pauta deste recurso, 

porque pendentes de julgamento os embargos declaratórios (e-STJ, fl s. 1.013).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (Relator): A questão que submeto 

à elevada e criteriosa apreciação dos eminentes Ministros desta Segunda Seção 

é preliminar a eventual julgamento do mérito do apelo excepcional, na medida 

em que o recurso volta-se contra decisão proferida em procedimento de dúvida 

registral, cuja natureza administrativa é expressamente defi nida no art. 204 da 

Lei de Registros Públicos, que ressalva aos interessados o direito de se socorrer 

da via jurisdicional para a solução de eventual controvérsia.

Trata-se, pois, de atividade atípica desempenhada pelo Poder Judiciário, 

em caráter correcional, no controle de legalidade dos atos praticados pelo 

delegatário da atividade estatal. Não qualifi ca prestação jurisdicional stricto 

sensu, o que desautoriza a interposição de recurso especial, para julgamento 

nesta Corte Superior.

De fato, a fi scalização dos serviços notariais e de registro é atribuição 

conferida ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (art. 236, 

§ 1º, parte fi nal), e outrossim na correspondente regulamentação legal (art. 37 

da Lei n. 8.935/1994). No exercício desse mister, o julgador não desempenha 

sua função típica, a jurisdição, senão atividade meramente correcional, na 

defesa precípua do interesse público. Na espécie, não atua o magistrado com a 

fi nalidade de solucionar litígios, tampouco de garantir a pacifi cação social, mas 

para efetivar o cumprimento de normas cogentes que disciplinam o sistema de 

registros públicos, visando a assegurar a “autenticidade, segurança e efi cácia dos 

atos jurídicos” (LRP, art. 1º).
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Reforça essa conclusão a regra do antes mencionado art. 204 da LRP, que 

dispõe sobre a natureza da decisão que julga dúvida suscitada por ofi cial de 

registro de imóveis, na forma de seu art. 198:

Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso 

do processo contencioso competente.

Deveras, enquanto representar mera consulta sobre questão formal 

relativa ao pedido de registro ou averbação, não impugnada por terceiro ou 

pelo Ministério Público, revela-se inequívoca a natureza administrativa do 

procedimento de dúvida registral. E, vale dizer, mesmo nesse caso deve ser 

julgada por “sentença” do juiz competente (LRP, art. 199). Em suma, se não 

houver impugnação ou resistência de terceiros ao pedido, parece-me não pairar 

controvérsia alguma sobre tal conclusão. Em tais condições, a jurisprudência 

deste Tribunal Superior assenta o descabimento do apelo excepcional:

Processual Civil e Administrativo. Recurso especial. Mandado de segurança. 

Violação do art. 535, II, do CPC. Ausência. Impugnação de exigência imposta 

por ofi ciala de registros. Impetração que não se caracteriza como sucedânea de 

suscitação de dúvida.

(...)

3. O incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Ofi cial 

de Cartório, prevista pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza 

administrativa e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora 

seja prolatada por órgão do Poder Judiciário. Precedentes: AgRg no Ag 985.782/

SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.11.2008; 

REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 

5.3.2008.

4. Ademais, a decisão do Juízo de Primeiro Grau - de cunho administrativo, 

repita-se - não desafia recurso, nem atrai a aplicação do art. 5º, II, da Lei n. 

12.016/2009 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração 

do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de 

recorribilidade com efeito suspensivo.

(...)

7. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a preliminar de 

inadequação da via eleita e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, a fi m de que prossiga no julgamento do feito.

(REsp 1.348.228/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 

12.2.2015, DJe 12.5.2015.)
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Recurso especial. Falência da recorrente. Suspensão do julgamento. 

Indeferimento. Representação processual. Mandado de segurança. Ministério 

Público. Legitimidade. Registro de imóvel. Dúvida. Intervenção de terceiros. 

Amicus curiae. Indeferimento. Matrícula de imóvel. Formal de partilha não 

registrado. Continuidade registral. Recurso especial improvido.

(...)

4.- O processo de Dúvida Registral em causa possui natureza administrativa, 

instrumentalizado por jurisdição voluntária, não sendo, pois, de jurisdição 

contenciosa, de modo que a decisão, conquanto denominada sentença, não 

produz coisa julgada, quer material, quer formal, donde não se admitir Recurso 

Especial contra Acórdão proferido pelo Conselho Superior da Magistratura, que 

julga Apelação de dúvida levantada pelo Registro de Imóveis.

(...)

8.- Preliminares afastadas, intervenções indeferidas e Recurso Especial 

improvido.

(REsp 1.418.189/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

10.6.2014, DJe 1º.7.2014.)

Agravo regimental. Recurso especial. Processual Civil. Dúvida registral inversa. 

Procedimento de natureza administrativa. Não cabimento de recurso especial. 

Precedentes.

1 - Inviabilidade da interposição de recurso especial em procedimento 

de dúvida registral, em razão do caráter administrativo desse procedimento. 

Precedentes específi cos do STJ.

2 - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.371.419/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 

Turma, julgado em 5.11.2013, DJe 8.11.2013.)

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Procedimento de dúvida 

registral. Natureza administrativa. Recurso especial. Incabível. Precedentes.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de 

que o procedimento de dúvida suscitado pelo Ofi cial do Registro reveste-se de 

caráter administrativo, de modo que é inviável a impugnação por meio de recurso 

especial. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 124.673/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 17.9.2013, DJe 20.9.2013.)

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Procedimento de dúvida. 

Lei de Registros Públicos. Procedimento administrativo. Recurso especial. Não 

cabimento. Precedentes.
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1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de 

que o procedimento de dúvida suscitado pelo Ofi cial do Registro reveste-se de 

caráter administrativo, de modo que é inviável a impugnação por meio de recurso 

especial.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 247.565/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 23.4.2013, DJe 29.4.2013.)

Processo Civil. Agravo de instrumento. Agravo regimental. Dúvida registral. 

Procedimento administrativo. Impossibilidade de ser impugnada por via de 

recurso especial. Falta de argumentos novos, mantida a decisão anterior. 

Entendimento desta Corte. Súmula 83. Improvimento.

I - O procedimento de dúvida suscitado pelo Ofi cial do Registro tramitado 

perante o Poder Judiciário reveste-se de caráter administrativo, não-jurisdicional, 

agindo o juízo monocrático, ou o colegiado, em atividade de controle da 

Administração Pública. Entendimento pacifi cado nesta Corte.

II - Não tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de alterar o 

julgamento anterior, deve-se manter a decisão recorrida. Incidência, no caso em 

tela, da Súmula 83/STJ. Agravo improvido.

(AgRg no Ag 885.882/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 16.12.2008, DJe 11.2.2009.)

Processual Civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Natureza do 

procedimento de dúvida. Procedimento administrativo que não se enquadra no 

conceito de causa. Interposição de recurso especial. Impossibilidade.

1. Discute-se no presente feito acerca da natureza do procedimento de dúvida, 

a fi m de viabilizar o trânsito do recurso especial.

2. Entendimento desta Corte no sentido que “O incidente de dúvida, no 

procedimento de registro público, é de natureza administrativa. Ao decidi-lo, 

o Tribunal exerce jurisdição voluntária, emitindo acórdão que – por não ser de 

última instância, nem fazer coisa julgada material – é imune a recurso especial” 

(REsp 612.540/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 5.3.2008).

3. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no Ag 985.782/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 28.10.2008, DJe 26.11.2008.)

Agravo regimental em agravo de instrumento. Processual Civil. Dúvida 

registral. Interposição de recursos de natureza extraordinária. Impossibilidade. 

Procedimento administrativo que não se enquadra no conceito de causa. Recurso 

improvido.
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I - A interposição de recurso especial tem como requisito intrínseco a existência 

de causa decidida em última ou única instância por Tribunal.

II - O procedimento de dúvida suscitado pelo Ofi cial do Registro tramitado 

perante o Poder Judiciário reveste-se de caráter administrativo, não-jurisdicional, 

agindo o juízo monocrático, ou o colegiado, em atividade de controle da 

Administração Pública.

III - Recurso a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 656.216/SP, Relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, 

julgado em 21.8.2007, DJ 17.9.2007.)

Processual Civil. Recurso especial oriundo de processo administrativo de 

dúvida suscitada por ofício de registro de imóveis. Acórdão emanado do 

Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Descabimento do recurso especial.

Decisão prolatada em processo administrativo de dúvida suscitada por 

Ofi cial de Registro de Imóveis, colidente com ordem judicial, não está sujeita à 

competência do STJ, pela via especial.

(REsp 119.600/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado 

em 14.12.2000, DJ 5.11.2001, p. 114.)

Recurso especial. Processo Civil. Registro público. Dúvida do ofi cial do registro. 

Jurisdição voluntária. Apelação. Tantum devolutum quantum apellatum. Não 

incidência. Acórdão em incidente de dúvida. Recurso especial incabível. Remessa 

de ofício. Inexistência.

- O incidente de dúvida, no procedimento de registro público, é de natureza 

administrativa. Ao decidi-lo, o Tribunal exerce jurisdição voluntária, emitindo 

acórdão que – por não ser de última instância, nem fazer coisa julgada material – 

é imune a recurso especial.

- No incidente de dúvida, embora não haja remessa de ofício, a apelação não 

se submete à regra tantum devolutum quantum apellatum.

(REsp 612.540/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, 

julgado em 12.2.2008, DJe 5.3.2008.)

Suscitação de dúvida. Pagamento de preparo.

1. Há precedentes da Corte no sentido de que a suscitação de dúvida não é 

processo que esteja submetido ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, 

ausente a confi guração de causa, assim devendo ser caracterizado o confl ito 

entre o interessado e o ofi cial do registro competente. Mas, ainda que esse óbice 

seja vencido, a dispensa de custas para o ajuizamento da dúvida não signifi ca 

que a apelação esteja isenta de preparo, à míngua de qualquer dispositivo de lei 

federal que dessa forma disponha.
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2. Recurso especial não conhecido.

(REsp 689.444/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira 

Turma, julgado em 3.4.2007, DJ 30.4.2007.)

Processual Civil. Reclamação constitucional. Agravo regimental. Interesse de 

agir. Ausência. Recurso não provido.

1. Não há como reconhecer a existência de interesse de agir quando a matéria 

do recurso especial que se pretende ver processado com a procedência do 

pedido formulado na reclamação - procedimento de dúvida suscitado pelo Ofi cial 

de Registro revestido de caráter administrativo -, não é passível de impugnação 

por meio de recurso especial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na Rcl 22.344/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado 

em 10.12.2014, DJe 16.12.2014.)

Contudo, na eventual hipótese em que, suscitada a dúvida pelo ofi cial – ou 

dúvida inversa, pelo próprio interessado –, sobrevier impugnação por terceiro, 

colhem-se manifestações no sentido da existência de um litígio e, portanto, uma 

“causa”, viabilizando o acesso à instância excepcional.

Essa discussão, vale dizer, não é inédita no âmbito desta Corte Superior. 

Com efeito, na oportunidade em que julgado o Agravo Regimental no Recurso 

Especial n. 1.380.742, debateu-se acerca da natureza do procedimento em 

que se decide impugnação ao pedido de registro de loteamento – por demais 

semelhante à dúvida registral –, inclusive para efeito de se aferir o cabimento 

do apelo excepcional. Conquanto assentada, na oportunidade, sua natureza 

administrativa, decidiu-se que a existência de pretensão resistida, por um dos 

interessados, caracterizaria a “causa” de que trata o art. 105, III, da CF/1988.

Merecem destaque os fundamentos gravados no voto-vista proferido 

pela em. Ministra Eliana Calmon, cujas conclusões vieram amparadas em 

precedentes desta Casa e do col. STF:

A priori, tive dúvidas quanto ao cabimento do presente recurso especial, tendo 

em vista se tratar na origem de impugnação a registro de loteamento urbano, 

prevista no art. 19 da Lei n. 6.766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), que 

assim preceitua:

Lei n. 6.766/1979

Art. 19. Examinada a documentação e encontrada em ordem, o Ofi cial 

do Registro de Imóveis encaminhará comunicação à Prefeitura e fará 
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publicar, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, 

edital do pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo este 

ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da última 

publicação.

§ 1º - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente 

o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Ofi cial do Registro de 

Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal 

quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no prazo de 5 cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do processo. Com tais manifestações o 

processo será enviado ao juiz competente para decisão.

§ 2º - Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz 

decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter ao 

interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior indagação.

§ 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Ofi cial do 

Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, 

a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não 

havendo, em jornal da região.

§ 4º - O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro em 

desacordo com as exigências desta Lei fi cará sujeito a multa equivalente 

a 10 (dez) vezes os emolumentos regimentais fi xados para o registro, na 

época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, 

sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.

§ 5º - Registrado o loteamento, o Ofi cial de Registro comunicará, por 

certidão, o seu registro à Prefeitura.

Conforme se observa, cuida-se de procedimento de natureza administrativa, 

bem semelhante ao procedimento de dúvida suscitado pelo Ofi cial do Registro, 

em que o Poder Judiciário age em atividade de controle da Administração 

Pública.

Contudo, atenta aos precedentes jurisprudenciais, adoto a tese favorável 

ao cabimento da via recursal extraordinária nos casos em que há pretensão 

resistida entre os interessados, a confi gurar causa, na acepção do art. 105, III, da 

Constituição Federal.

Cito precedentes:

Recurso especial. Direito Processual Civil. Processo de dúvida em 

registro imobiliário. Litígio entre interessados. Causa. Cabimento do 

recurso especial. Bem pertencente a ex-administrador de instituição sob 

intervenção ou em regime de liquidação extrajudicial. Indisponibilidade 

não impeditiva da penhora em execução. Precedentes.

- Se a dúvida se estabelece unicamente entre o interessado e o ofi cial 

do registro, não há causa, na acepção constitucional (art. 105, III, CF/1988), 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 331-394, janeiro/março 2017 377

descabendo o recurso especial; todavia, quando surge contenciosidade 

entre os interessados, no processo administrativo regulado pela Lei n. 

6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), há causa e cabe o especial.

- A indisponibilidade patrimonial prevista no art. 36 da Lei n. 6.024/1974 

se refere exclusivamente a atos de alienação de iniciativa do próprio ex-

administrador, não obstando a penhora de bens do seu patrimônio, em 

execução contra ele movida por credor.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 783.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 25.9.2007, DJ 22.10.2007, p. 247, grifei)

Recurso especial. Admissibilidade. Dúvida em matéria de registro 

imobiliário.

(...)

O processo de dúvida, quando de natureza puramente administrativa, 

não havendo contraditório entre as partes interessadas mas apenas 

dissenso entre o requerente e o serventuário, não confi gura uma “causa”, no 

sentido constitucional, a ensejar recurso especial. Lei n. 6.015/1973, artigos 

202 a 204.

Recurso especial não conhecido. (REsp 13.637/MG, 4ª Turma, Rel. Min. 

Athos Carneiro, DJ de 23.11.1992, grifei).

Dúvida. Causa. Recurso Especial.

(...)

1. Havendo contraditório entre os proprietários e o Ministério Público, 

acerca de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de Imóveis, está 

confi gurada a causa, no sentido constitucional, e do acórdão proferido pela 

Câmara do Tribunal de Justiça cabe recurso especial.

(...)

(REsp 4.810/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 

7.10.1996, grifei)

Processo Civil. Processo de dúvida. Litígio entre interessados. Causa. 

Cabimento do recurso especial (...).

I - Em processo de dúvida, havendo litígio entre os interessados, e não 

apenas dissídio entre o requerente e o Ofi cial do Registro Imobiliário, resta 

confi gurada a existência de uma “causa”, conforme exigido no art. 105 da 

Constituição para o cabimento do recurso especial.

(...) (REsp 185.618/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 

de 24.5.1999).
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No mesmo sentido e já de há muito tempo, o posicionamento do STF, 

consoante julgados assim ementados:

Processual Civil. Jurisdição graciosa. Dúvida suscitada pelo Ofi cial do 

Registro de Imóveis. Trata-se de procedimento de jurisdição graciosa, 

embora não regulado no Cód. Proc. Civ., mas na Lei n. 6.015, de 1973, 

sobre os Registros Públicos, arts. 202 a 204. Se não houver contraditório 

entre partes interessadas, mas apenas entre o requerente e o serventuário, 

a espécie não confi gura uma causa, na acepção constitucional, a ensejar 

recurso extraordinário (RE 85.606/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Décio Miranda, DJ 

de 3.7.1979, grifei).

- Agravo regimental. Processo de duvida em registro imobiliário. 

Superação do óbice preliminar:

Havendo contraditório entre as partes interessadas no processo de 

duvida, este perde a índole administrativa e assume a natureza de causa, 

resultando cabível, em tese, o recurso extraordinário.

Ausência, todavia, de requisitos formais necessários ao processamento 

do recurso extremo, entre eles o do prequestionamento da matéria 

constitucional. Preclusão do tema infraconstitucional em face da não 

interposição da ARv, indispensável, na hipótese, a época, segundo 

as disposições do art. 325 do RISTF. AGRG improvido. (AI 131.235 AgR, 

Relator(a): Min. Celio Borja, Segunda Turma, julgado em 20.3.1990, DJ 

20.4.1990 pp-03054 Ement vol-01577-03 pp-00677, grifei).

No caso concreto, entendo estar devidamente confi gurada uma causa, na 

acepção constitucional, uma vez que a impugnação foi proposta pelo Ministério 

Público, em contrariedade aos interesses dos particulares e ao entendimento 

do Ofi cial Cartorário, tendo a demanda sido apreciada por órgão colegiado de 

Tribunal local.

(AgRg no REsp 1.380.742/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 7.11.2013, DJe 20.11.2013.)

No mesmo sentido, cito outros precedentes do STJ:

Recurso especial. Direito Processual Civil. Processo de dúvida em registro 

imobiliário. Litígio entre interessados. Causa. Cabimento do recurso especial. Bem 

pertencente a ex-administrador de instituição sob intervenção ou em regime 

de liquidação extrajudicial. Indisponibilidade não impeditiva da penhora em 

execução. Precedentes.

- Se a dúvida se estabelece unicamente entre o interessado e o ofi cial do 

registro, não há causa, na acepção constitucional (art. 105, III, CF/1988), 

descabendo o recurso especial; todavia, quando surge contenciosidade entre os 
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interessados, no processo administrativo regulado pela Lei n. 6.015/1973 (Lei dos 

Registros Públicos), há causa e cabe o especial.

(...)

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 783.039/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

25.9.2007, DJ 22.10.2007, p. 247.)

Processo Civil. Processo de dúvida. Litígio entre interessados. Causa. Cabimento 

do recurso especial. Embargos declaratórios. Efeito infringente. Possibilidade de 

julgamento na mesma sessão. Cerceamento de defesa inocorrente. Circunstâncias 

excepcionais não presentes. Precedentes. Recurso desacolhido.

I - Em processo de dúvida, havendo litígio entre os interessados, e não apenas 

dissídio entre o requerente e o Ofi cial do Registro Imobiliário, resta confi gurada 

a existência de uma “causa”, conforme exigido no art. 105 da Constituição para o 

cabimento do recurso especial.

II - Na linha de precedente da Turma, como regra nada impede que o Tribunal 

acolha os embargos declaratórios para ter por tempestiva a apelação e na mesma 

sessão profi ra o julgamento desse recurso.

(REsp 185.618/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, 

julgado em 13.4.1999, DJ 24.5.1999, p. 175.)

Duvida. Causa. Recurso especial. Condominio. Divisão. Permuta.

1. Havendo contraditorio entre os proprietarios e o Ministerio Publico, acerca de 

duvida suscitada pelo ofi cial do registro de imoveis, esta confi gurada a causa, no 

sentido constitucional, e do acordão proferido pela Camara do Tribunal de Justiça 

cabe recurso especial.

(...)

(REsp 4.810/PR, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 

20.8.1996, DJ 7.10.1996, p. 37.642.)

Recurso especial. Admissibilidade. Duvida em materia de registro imobiliario. 

Duvida “inversa”, suscitada pelo apresentante de carta de arrematação, face a 

negativa do ofi cial publico em lançar o titulo no respectivo registro imobiliario.

O processo de duvida, quando de natureza puramente administrativa, não 

havendo contraditorio entre partes interessadas mas apenas dissenso entre o 

requerente e o serventuario, não confi gura uma “causa”, no sentido constitucional, 

a ensejar recurso especial. Lei n. 6.015/1973, artigos 202 a 204.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 13.637/MG, Rel. Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 

27.10.1992, DJ 23.11.1992, p. 21.894.)
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Com a devida vênia, não compartilho desse entendimento. Penso que, 

ainda que no procedimento exista quantidade plural de partes, em polos opostos, 

afi gura-se descabida a interposição de recurso especial contra acórdão proferido 

em julgamento de apelação, tirada contra sentença que resolve dúvida suscitada 

por ofi cial de registro de imóveis.

Efetivamente, tratando-se de procedimento de inequívoca natureza 

administrativa, circunscrito à análise de questões formais do pedido de registro 

ou averbação, no escopo de garantir a higidez do sistema e dos princípios 

do direito registral, não se está diante de “causa decidida em única ou última 

instância”, segundo o permissivo constitucional. Cabe ressaltar que nem mesmo 

há espaço para a produção de provas, eventualmente necessárias para o exame 

de questões mais complexas, que devem ser resolvidas pela via jurisdicional 

adequada. Foi o que asseverou o TJGO (e-STJ, fl . 396/397):

Por oportuno, convém salientar o descabimento da discussão, nesta via, da 

aventada má-fé dos 1ºs apelados e da 2ª apelada, a uma porque não há a devida 

comprovação nestes autos; a duas porque, tratando-se de mera suscitação 

de dúvida, não há espaço para a necessária dilação probatória para tal fim, 

competindo ao interessado / apelante, se assim o quiser, valer-se de ação própria 

para demonstrar que do resultado aqui apurado lhe resultou algum prejuízo 

ilegal ou injusto.

Lado outro, também não é o caso de se dirimir a questão da má-fé do 

apelante, pois tal matéria está pendente de julgamento na via própria, 

a ação de conhecimento que os aqui 1ºs apelados propuseram contra o ora 

apelante objetivando anular o negócio primário (contrato de compromisso de 

compra e venda) e obter indenização (processo n. 50040-84.2012.8.09.0051 - 

201200500401).

Não me parece ortodoxo, por outro lado, admitir a transmutação da 

natureza de um procedimento que se origina administrativo, tomando a forma 

de um processo judicial tão só pelo fato de que nele comparecem interessados em 

posições antagônicas.  É de se indagar, nesse particular, sobre o preenchimento 

dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, como petição inicial apta (com causa de pedir, pedido e demais 

requisitos do art. 319 do CPC/2015), subscrita por profi ssional habilitado, 

a citação do réu ou do interessado, na forma prevista pela lei processual 

(CPC/2015, art. 238 e ss.), etc.

Conquanto homônima do ato processual previsto no art. 203, § 1º, do 

CPC/2015, a “sentença” proferida em solução à dúvida suscitada pelo ofi cial 
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de registro de imóveis com ele não se confunde. Trata-se de ato decisório 

administrativo que não se reveste das mesmas características, não resultando de 

quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487 do CPC/2015 (arts. 267 e 

269 do CPC/1973).

Até mesmo o recurso previsto no art. 202 da LRP, a despeito do nomem 

juris que lhe deu o legislador – idêntico ao recurso judicial previsto nos arts. 

1.009 do CPC/2015 e 513 do CPC/1973 –, tem natureza administrativa. Dessa 

conclusão não diverge a doutrina especializada:

A referência do art. 203, LRP, ao trânsito em julgado da decisão da dúvida 

diz respeito à preclusão administrativa correspondente ou, se se quiser, à coisa 

julgada formal, certo de que o art. 204 da LRP dispõe, expressamente, que “a 

decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo 

contencioso competente”.

A previsão legal de recurso de apelação contra a sentença da dúvida 

não implica a processualização desse meio, que persiste em sua natureza 

administrativa, distinguível do processo de jurisdição voluntária, porque esta 

última interdita o dúplice exercício das atribuições tutelares do Judiciário, ao passo 

que, como se verifi ca no paradigma da dúvida, a normativa de regência ressalva a 

duplicação desse exercício judicial.

Ao exigir a Lei de Registros Públicos o trânsito em julgado da sentença de 

dúvida – seja da de procedência, seja de sua improcedência –, impõe o resguardo 

da tramitação de pleitos dos recursos extraordinário e especial, incluso quanto 

aos agravos de sua eventual negativa de seguimento. A previsão em pauta 

concerta-se com a segurança jurídica reclamada do sistema registral, que não 

se harmonizaria com inscrições assinadas por cintilante provisoriedade, como as 

que demandassem ainda pronunciamento recursal.

(CLÁPIS, Alexandre Laizo. Lei de Registros Públicos Comentada; Coordenação José 

Manuel de Arruda Alvim Neto, Alexandre Laizo Clápis, Everaldo Augusto Clamber. Rio 

de Janeiro: Forense, 2014, pág. 1.081).

Nesse aspecto, qualquer que seja a decisão proferida no procedimento 

de dúvida, sobre ela não pesarão os efeitos da coisa julgada, sendo certo 

que a discussão pode ser reaberta no campo jurisdicional, por meio de um 

processo adequadamente instaurado, com ampla cognição e regular trâmite 

pelas instâncias judiciais. Até porque, como antes ponderado, conferir o status 

de coisa julgada judicial à decisão administrativa – que, reitere-se, analisou 

exclusivamente os aspectos formais do pedido de registro – teria como consequência a 

impossibilidade de se discutir outros assuntos relativos à pretensão de quaisquer 

dos interessados, na esteira do que impõe o art. 508 do CPC/2015 (art. 474 do 

CPC/1973). No ponto:
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533. Decisão não tem qualidade de coisa julgada – Cuidou o legislador de 

eliminar controvérsia quanto à natureza administrativa da dúvida. A decisão 

nela proferida é de órgão judiciário, mas não corresponde a típico exercício da 

função judicial, pois o juiz competente atua como corregedor do cartório, com 

característicos próximos aos de superior hierárquico do delegado.

Não adquire qualidade de coisa julgada. Não vincula terceiro, mesmo que a 

ela tenha comparecido. Enseja reapresentação do mesmo título pelo interessado, 

podendo o ofi cial limitar-se à reiteração da dúvida anterior. A recusa do ofi cial em 

prenotar o título sob alegação de que teria de repetir os termos da mesma dúvida 

julgada, por serem perfeitamente iguais aos anteriores, implicaria o exercício 

da atribuição do julgador, salvo se caracterizado espírito de emulação, pelo 

interessado, assim reconhecido pelo corregedor do cartório.

O interessado pode, se afi rmada na sentença a procedência da dúvida, servir-

se da via contenciosa para deduzir pretensão ao registro, como está no preceito 

constitucional, de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”.

(CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos comentada. 19ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, págs. 203/204.)

A expressa indicação legal da natureza administrativa da dúvida – que não 

somente aparta da nota contenciosa, mas também do predicado da jurisdição 

voluntária (nisto que se veda com a jurisdição voluntária o concurso do processo 

contencioso, que exatamente se admite com o processo administrativo) – 

espanca a tese de que a disciplina da apelação, como recurso legalmente previsto 

das sentenças na dúvida registrária, implicar-lhe-ia a processualização (vel potius: 

sua jurisdicionalização).

(DIP, Ricardo Henry Marques. Comentário ao art. 204 da LRP. In: ARRUDA 

ALVIM NETO, José Manuel; CLÁPIS, Alexandre Laizo; CAMBLER, Everaldo Augusto 

(Coord.). Lei de registros públicos comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 

1.083.)

Em tais circunstâncias, admitir-se a via recursal excepcional para o 

julgamento desse tipo de controvérsia poderia resultar na abertura de acesso ao 

STJ para o exame de toda e qualquer irresignação contra decisões proferidas por 

órgãos colegiados de tribunais em procedimentos puramente administrativos, 

como, p. ex., aqueles nos quais se delibera sobre a aplicação de penalidade 

administrativa ou se decide o desdobramento de pensão de servidor falecido.

No mais, considerando que a lei de regência expressamente assenta a 

natureza administrativa do procedimento (LRP, art. 204), até o “trânsito em 

julgado” (LRP, art. 203), não é desarrazoado concluir que também uma eventual 
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decisão do STJ em julgamento de recurso especial estaria revestida dessa 

mesma qualidade, podendo até ser revista em primeiro grau, no julgamento de 

ação judicial promovida pelo prejudicado, como expressamente lhe faculta o 

dispositivo antes referido.

Neste caso concreto, por sinal, noticia-se o ajuizamento de ação judicial 

com discussão sobre a mesma controvérsia que é objeto deste recurso especial, a 

par de outras questões jurídicas. Trata-se do processo autuado sob o n. 57168-

24.2013.8.09.0051 (201300571688), distribuído para a Primeira Vara Cível 

da comarca de Trindade/GO. Naquele feito, o magistrado de primeiro grau 

indeferiu o pedido de imissão liminar na posse pelo aqui recorrente. A decisão 

foi impugnada por agravo de instrumento que, desprovido pelo TJGO, agora é 

objeto do AREsp n. 742.687/GO, inicialmente distribuído para o em. Ministro 

Villas Bôas Cueva, que me consultou sobre eventual prevenção, por conta da 

possível conexão com este recurso.

Afora isso, entendo que a hipótese versada no presente caso tampouco se 

caracteriza como procedimento de jurisdição voluntária, na forma regrada pelos 

arts. 719 e ss. do CPC/2015 (arts. 1.103 e ss. do CPC/1973). No particular, a 

par dos fundamentos jurídicos invocados nos textos doutrinários reproduzidos 

acima, valho-me das ponderações lançadas pelo em. Ministro Marco Buzzi, no 

voto que proferiu no Recurso Especial n. 1.370.524/DF (em que pese tratar-se, 

ali, de feito assemelhado, relativo a procedimento de impugnação a pedido de 

registro de loteamento):

Sobressai evidenciado, assim, que a atuação do Judiciário, ao solver 

a impugnação ao registro de loteamento urbano apresentada por terceiros, 

não exara provimento destinado a pôr fi m a um suposto confl ito de interesses 

(hipótese em que se estaria diante do exercício da jurisdição propriamente dita), 

ou mesmo, a possibilitar a consecução de determinado ato ou à produção válida 

dos efeitos jurídicos perseguidos (caso em que se estaria no âmbito da jurisdição 

voluntária). Como enfatizado, o Estado-juiz restringe-se a verifi car a presença de 

requisitos exigidos em lei, para a realização do registro, tão-somente.

De fato, como afi rmado anteriormente, no julgamento da dúvida registral, 

o magistrado limita-se a aferir a regularidade do pedido, no campo da legalidade 

formal, aplicando a solução que reputa mais adequada, sob o exame exclusivo 

dos aspectos relativos às normas que regem os registros públicos. Não há espaço 

para nenhuma espécie de discussão que desborde desses lindes. A decisão não 

soluciona propriamente um confl ito entre as partes, tampouco chancela ato 
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jurídico que necessariamente depende da participação estatal para sua validade. 

Cinge-se a cotejar o requerimento, o questionamento do ofi cial e a possível 

irregularidade apontada pelo impugnante, que, se reconhecida, pode inviabilizar 

o registro ou a averbação. Ante o interesse público envolvido, penso que essa 

irregularidade poderia até ser apontada por terceiro que nem ao menos revele 

interesse jurídico direto no destino da impugnação, elemento adicional para se 

afastar o caráter jurisdicional do procedimento, à luz do que veiculam os arts. 17 

e 18 da lei processual vigente (arts. 3º e 6º do CPC/1973).

Não se sustenta, a meu ver, a conclusão de que a existência de litígio é 

sufi ciente para qualifi car a “causa” exigida pelo art. 105, III, da Lei Fundamental. 

Penso, em verdade, que o constituinte originário estabeleceu estreita relação 

entre o conceito de “causa” e a atividade jurisdicional stricto sensu (processo 

judicial), não admitindo, absolutamente, a abertura da via recursal excepcional 

para impugnar julgamento de confl ito administrativo, ainda que tenha sido 

realizado por órgão colegiado formado por membros do Poder Judiciário, no 

exercício de atividade atípica.

Em abono dessa assertiva, valho-me das percucientes ponderações do em. 

Ministro Celso de Mello, do col. STF, que não conheceu de recurso extraordinário 

interposto contra acórdão que julgou apelação tirada contra sentença proferida 

em procedimento de dúvida registral:

Bem por isso, cumpre levar em consideração a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, que, versando o tema da interponibilidade do apelo extremo e 

analisando-o na estrita perspectiva dos atos de natureza jurisdicional proferidos 

no âmbito de uma causa, adverte:

São impugnáveis na via recursal extraordinária apenas as decisões fi nais 

proferidas no âmbito de procedimento judicial que se ajuste ao conceito de 

causa (CF, art. 102, III). A existência de uma causa - que atua como inafastável 

pressuposto de índole constitucional inerente ao recurso extraordinário - 

constitui requisito formal de admissibilidade do próprio apelo extremo.

A locução constitucional “causa” designa, na abrangência de seu sentido 

conceitual, todo e qualquer procedimento em cujo âmbito o Poder Judiciário, 

desempenhando sua função institucional típica, pratica atos de conteúdo 

estritamente jurisdicional. Doutrina e jurisprudência.

(RTJ 161/1031, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno)

Foi com o propósito de assegurar o primado do ordenamento constitucional 

que se delineou o perfil do recurso extraordinário, vocacionado a atuar, nos 
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procedimentos de índole estritamente jurisdicional, como instrumento de 

impugnação excepcional de atos decisórios fi nais, sempre que estes, proferidos 

em única ou em última instância, incidirem em qualquer das hipóteses taxativas 

defi nidas no art. 102, inciso III, da Lei Básica.

A ativação da competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal 

Federal está sujeita, portanto, à rígida observância, pela parte recorrente, dos 

diversos pressupostos que condicionam a utilização da via excepcional do apelo 

extremo.

Dentre os pressupostos de recorribilidade, um há que, por específico, 

impõe que a decisão impugnada tenha emergido de uma causa, vale dizer, de um 

procedimento de índole jurisdicional.

Isso signifi ca que não basta, para efeito da adequada utilização da via recursal 

extraordinária, que exista controvérsia constitucional. É também preciso que esse 

tema de direito constitucional positivo tenha sido decidido no âmbito de uma 

causa. Essa locução constitucional - “causa” - encerra um conteúdo específi co e 

possui um sentido conceitual próprio.

Não é, pois, qualquer ato decisório do Poder Judiciário que se expõe, na 

via do recurso extraordinário, ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal 

Federal. Acham-se excluídos da esfera de abrangência do apelo extremo todos os 

pronunciamentos, que, embora formalmente oriundos do Poder Judiciário (critério 

subjetivo-orgânico), não se ajustam à noção de ato jurisdicional (critério material).

A expressão causa, na realidade, designa qualquer procedimento em que o Poder 

Judiciário, desempenhando a sua função institucional típica, resolve ou previne 

controvérsias mediante atos estatais providos de final enforcing power. É-lhe 

ínsita - enquanto estrutura formal em cujo âmbito se dirimem, com carga de 

defi nitividade, os confl itos suscitados - a presença de um ato decisório proferido 

em sede jurisdicional.

Daí o magistério de JOSÉ AFONSO DA SILVA (‘Do Recurso Extraordinário no 

Direito Processual Brasileiro’, p. 292/293, 1963, RT, nota de rodapé n. 572), que, 

apoiado nas lições de MATOS PEIXOTO (‘Recurso Extraordinário’, pág. 212, item n. 

25, 1935, Freitas Bastos) e de CASTRO NUNES (‘Teoria e Prática do Poder Judiciário’, 

p. 334, item n. 6, 1943, Forense), adverte que o objeto de impugnação na via do 

apelo extremo será, sempre e exclusivamente, a decisão que resolver, de modo 

defi nitivo, a situação de litigiosidade constitucional suscitada.

Os atos decisórios do Poder Judiciário, que venham a ser proferidos em 

sede meramente administrativa (como ocorre em relação ao procedimento da 

dúvida em matéria de registros públicos), não encerram conteúdo jurisdicional, 

deixando de veicular, em conseqüência, a nota da definitividade que se 

reclama aos pronunciamentos suscetíveis de impugnação na via recursal 

extraordinária.
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Em suma: não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de 

Justiça, que, em sede de procedimento de dúvida, julga recurso de apelação 

interposto com fundamento no art. 202 da Lei dos Registros Públicos (Lei n. 

6.015/1973). E que, em tal situação, a atividade desenvolvida pela Corte judiciária 

local não se reveste de caráter jurisdicional, afastando, por isso mesmo, a 

possibilidade de reconhecimento, na espécie, da existência de uma causa, para 

os fi ns a que se refere o art. 102, III, da Constituição da República, consoante 

tem advertido, em sucessivos pronunciamentos sobre essa específi ca matéria, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...)

(RE 254.497, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 9.2.2000, publicado em DJ 

18.2.2000, p. 125.)

Colhem-se, nessa mesma linha, outros pronunciamentos da Corte 

Suprema:

O recurso extraordinário é cabível contra decisão judicial em sentido material, 

isto é, contra decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de 

sua função propriamente jurisdicional. Daí o pressuposto constitucional de 

cabimento do apelo extremo, expresso na palavra “causa” (inciso III do art. 102 

da Lei Maior). Não se conhece, pois, de apelo extremo manejado nos autos de 

procedimento de natureza administrativa (...). Os sistemas recursais próprios do 

processo judicial e do processo administrativo não se mesclam e é exatamente 

esta separação que resguarda os princípios do due process of law, entre os quais 

os do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e do amplo acesso à Justiça.

(RE 454.421-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 23.5.2006, Primeira 

Turma, DJ de 8.9.2006.).

No mesmo sentido, ainda: RE 804.329/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 

948.214/DF, Rel. Min. Dias Toff oli; Rcl 19.119/SP, Rel. Min. Luiz Fux, dentre 

outros.

Ressalto, como reforço de argumentação, que o texto da Constituição 

Federal, em seu Capítulo III (Poder Judiciário), vale-se sempre da expressão 

“causa” como sinônimo de processo judicial:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 

competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de 

menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante 

os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, 

a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

f ) as causas e os confl itos entre a União e os Estados, a União e o Distrito 

Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração 

indireta;

(...)

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, 

facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida:

(...)

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

(...)

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo 

internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou 

domiciliada no País;

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos 

juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 

as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho;
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II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município 

ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 

estrangeiro ou organismo internacional;

(...)

V - A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

(...)

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, 

e à naturalização;

(...)

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária 

onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 

judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato 

ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no 

Distrito Federal.

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 

dos segurados ou benefi ciários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara 

do juízo federal, e, se verifi cada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

Reconheço, todavia, que as manifestações da doutrina não são tão 

peremptórias, sem embargo da quase invariável afi rmação de que os recursos 

excepcionais não servem à impugnação de decisões proferidas em procedimentos 

administrativos. Vejamos:

Resta ver o que se entende por “causa”, para fi ns de recurso extraordinário 

e especial, cabendo observar desde logo que as considerações que seguem 

aplicam-se a ambos os recursos, já que tanto o art. 102, III, como o art. 105, III, 

da CF, a eles alusivos, usam a expressão “causas decididas”. No particular, cremos 

que a palavra “causa” merece uma interpretação, em regra, genérica, fi cando 

excepcionados apenas certos procedimentos de cunho administrativo, ou, se se 

quiser, “parajudicial”. Assim, por entender que não confi guram, propriamente, 

uma causa, o STF emitiu estas Súmulas: 733: “Não cabe recurso extraordinário 

contra decisão proferida no processamento de precatórios”; 735: “Não cabe 

recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 331-394, janeiro/março 2017 389

Em procedimento de dúvida, de competência da Vara de Registros Públicos, 

o STF entendeu que se tratava de procedimento de jurisdição voluntária, a 

não configurar, propriamente, uma “causa”, para efeito de ensejar recurso 

extraordinário (RTJ 107/628), pois não gera contraditório entre as partes 

interessadas, mas apenas entre o requerente e o serventuário (RTJ 90/676, 90/713) 

ou entre a parte e o juiz (RTJ 90/676). O mesmo se passa com os procedimentos 

ditos justifi cações, perante a Justiça Militar (RTJ 127/669, 102/440). E em certo 

caso onde se discutia acerca de intervenção estadual em município, ao argumento 

de descumprimento de decisão judicial, o Min. Gilmar Mendes, do STF, negou 

seguimento ao agravo tirado da denegação do RE: “Esta Corte tem assentado, em 

diversos julgados, que a natureza da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, 

em sede de intervenção estadual, é político-administrativa. Portanto, insuscetível 

de apreciação por este Tribunal, em recurso extraordinário, por não confi gurar 

causa, nos termos do art. 102, III, da Carta Maior. Nesse sentido, o AgRAI 368.000/

MG, 2ª T., rel. Min. Maurício Corrêa, v.u., DJU 2.8.2002; e o AgRAI 230.228/SP, 1ª T., 

rel. Min. Sepúlveda Pertence, v.u., DJU 3.9.1999”.

Em sede de recurso especial, pode ser tomada como parâmetro essa concepção 

de que o STF tem a respeito do que seja uma “causa”, o que bem se compreende, 

já que se cuida de recursos excepcionais, de direito estrito, dirigidos aos Tribunais 

da Federação. Daí afirmar o Min. Almeida Santos, escrevendo para o recurso 

especial: “A expressão ‘causa’, segundo os doutos, deve ser entendida em sentido 

amplo, por signifi car qualquer procedimento judicial, inclusive os procedimentos 

de jurisdição voluntária. Devo observar, entretanto, que nesse conceito não se 

incluem os processos meramente administrativos, como o processamento do 

precatório ou a dúvida prevista na legislação de registro público”.

A jurisprudência sobre a matéria sugere que a “causa”, cuja decisão pode 

ensejar recurso extraordinário ou especial, haverá de ser aquela onde haja uma 

lide, isto é, onde haja mérito, partes, jurisdição propriamente dita, em suma, onde 

haja uma ação veiculada num processo. Não assim onde o exercício jurisdicional 

se traduza numa “administração pública de interesses privados”, onde não há 

partes, mas interessados, e não há processo, e sim procedimento. Em resumo, não 

caberia o recuso nas “causas” relativas à jurisdição voluntária (= inter volentes).

(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial. 

11ª ed. rev., atual. e ampl. De acordo com as leis 11.417/2006, 11.418/2006, 

11.672/2008 e emendas regimentais do STF e do STJ. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2010, págs. 129/131.)

Contido no caput do art. 105, III, da Carta Maior, o termo causa traduz a 

intenção do constituinte de incluir toda e qualquer manifestação jurisdicional dos 

tribunais que adiz, desde que seja de única ou última instância.

Por isso, no conceito de causa estão incluídas as manifestações em jurisdição 

contenciosa e voluntária. Arruda Alvim entende, contudo, que causa é sinônimo 
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de lide, litígio e, mesmo assim, não exclui da sua abrangência as hipóteses de 

jurisdição voluntária.

O entendimento restritivo a respeito do conceito de causa, que exclui do 

âmbito do recurso especial as manifestações em sede de jurisdição voluntária, 

é bem especifi cado pelo citado doutrinador ao “a razão apontada é a de que, 

na forma do disposto no art. 1.111, CPC/1973 – disposição esta consoante com 

a doutrina nacional e estrangeira –, os procedimentos de jurisdição voluntária 

não produzem coisa julgada. Assim, mesmo definitivamente extinto um 

procedimento de jurisdição voluntária, existe a possibilidade de intentar-se outro. 

Este outro processo poderá possibilitar a correção do erro cometido no anterior. 

Outrossim, se isto não ocorrer, poderá a parte que se entender efetivamente 

prejudicada, ainda à vista da não produção de coisa julgada, em procedimento 

de jurisdição voluntária, mover ação ordinária contra a outra parte e, então, deste 

autêntico litígio ou causa, caberá o respectivo recurso extraordinário.

Segundo Pádua Ribeiro, ‘o texto constitucional emprega, portanto, a palavra 

‘causa’ em sentido amplo. O seu conceito é mais abrangente que o de ‘ação’. 

Lembra Castro Nunes que ‘qualquer processo, seja de que natureza for, se nele 

for proferida decisão de que resulte comprometida uma lei federal, é uma causa 

para os efeitos do recurso extraordinário’, ensinamento que vale para o recurso 

especial. Alerta, porém, o grande jurista, que certos procedimentos, relativos a 

atribuições administrativas dos órgãos judiciários, não são propriamente causas. 

Nesse sentido, exemplifi ca: ‘É o que ocorre nos casos em que o Tribunal pratica um 

ato de natureza administrativa, alheio à sua função específi ca de órgão judiciário. 

Exemplos: quando elabora o seu Regimento Interno, impõe punição disciplinar, 

organiza uma lista de candidatos para nomeação e promoção, etc. Se o ato lesa 

um direito individual, cabe ao prejudicado usar do mandado de segurança ou 

propor a ação que couber, e será esse o feito judicial de cuja decisão fi nal caberá 

então o recurso extraordinário’ (leia-se: recurso especial).

(...)

Além da manifestação em sede de correição, “dúvidas subsistem em alguns 

casos. Assim, por exemplo, no que toca a arestos proferidos em apelação de 

sentenças em processos de dúvida suscitada por oficial de registro público. 

No Supremo Tribunal Federal, existem decisões em ambos os sentidos: pela 

admissão do recurso extremo” (RTJ, 84/151) e pelo descabimento, quando não 

há contraditório entre partes interessadas, mas apenas entre o requerente e o 

serventuário (RTJ, 90/913 e 97/1.250).

(...)

Não cabe especial apelo das decisões dos tribunais que se refiram a 

procedimentos administrativos, mesmo que punitivos, por refl etirem a autonomia 

e o autogoverno do Poder Judiciário.

(SARAIVA, José. Recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: 

Saraiva, 2002, págs. 144/149.)
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Lembro, fi nalmente, que a Quarta Turma examinou discussão estabelecida 

em sede de pedido de registro de loteamento, consignando a natureza 

administrativa do procedimento, a despeito de existir, naquele caso antes 

mencionado, impugnação por terceiros interessados:

Recurso especial. Impugnações ao pedido de registro de loteamento. Decisão 

que as rejeita. Manejo de recurso de apelação pelos impugnantes. Apelo 

conhecido, pelas instâncias ordinárias, como recurso administrativo, remetendo-

se o feito à Corregedoria do Tribunal de Justiça. O julgamento da impugnação 

apresentada por terceiros, restrito à análise da presença de requisitos exigidos 

em lei para a consecução do registro (a ser proferido no âmbito do Judiciário), 

não tem o condão de modificar a essência administrativa do correlato 

procedimento, notadamente porque se insere nas atribuições destinadas ao 

controle da regularidade e continuidade dos serviços delegados, a cargo dos 

Juízes Corregedores e pelas Corregedorias dos Tribunais, lastradas no § 1º do 

artigo 236 da Constituição Federal. Recurso especial desprovido. Insurgência do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Hipótese em que as instâncias precedentes, por reconhecer a natureza 

administrativa da impugnação ao registro de loteamento, receberam o recurso 

de apelação como recurso administrativo, a ser julgado pela Corregedoria do 

Tribunal de Justiça.

1. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 236 da Constituição Federal, 

incumbe ao Poder Judiciário, de modo atípico, exercer função correcional e 

regulatória sobre a atividade registral e notarial, a ser exercida, nos termos da 

Lei de Organização Judiciária e Regimento Interno de cada Estado, pelo Juiz 

Corregedor, Corregedorias dos Tribunais e Conselho Superior da Magistratura.

1.1. É justamente no desempenho desta função correcional que o Estado-

juiz exerce, dentre outras atividades (como a de direção e a de disciplina), o 

controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a sanear eventuais 

irregularidades constatadas ou suscitadas, o que se dará por meio de processo 

administrativo.

2. No âmbito do procedimento administrativo de registro de loteamento 

urbano, o Estado-juiz cinge-se, justamente, a analisar a regularidade e a 

consonância do pretendido registro com a lei, tão-somente. Nessa extensão, 

e, como decorrência da função correcional/fiscalizatória, o Poder Judiciário 

desempenha atividade puramente administrativa, consistente, portanto, no 

controle de legalidade do ato registral.

3. A atuação do Judiciário, ao solver a impugnação ao registro de loteamento 

urbano apresentada por terceiros, não exara provimento destinado a pôr fi m a 

um suposto confl ito de interesses (hipótese em que se estaria diante do exercício 

da jurisdição propriamente dita), ou mesmo, a possibilitar a consecução de 
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determinado ato ou à produção válida dos efeitos jurídicos perseguidos (caso em 

que se estaria no âmbito da jurisdição voluntária). Como enfatizado, o Estado-juiz 

restringe-se a verifi car a presença de requisitos exigidos em lei, para a realização 

do registro, tão-somente.

4. A própria lei de regência preconiza que, em havendo controvérsia de alta 

indagação, deve-se remeter o caso à via jurisdicional, depreendendo-se, por 

consectário lógico, que o “juiz competente” referido na lei, ao solver a impugnação 

ao registro de loteamento, de modo algum exerce jurisdição, mas sim, atividade 

puramente administrativa de controle de legalidade do ato registral.

5. O julgamento da impugnação apresentada por terceiros, restrito à análise 

da presença de requisitos exigidos em lei para a realização do registro (a ser 

proferido no âmbito do Judiciário), não tem o condão de modifi car a essência 

administrativa do procedimento, notadamente porque se insere nas atribuições 

destinadas ao controle da regularidade e continuidade dos serviços delegados, a 

cargo dos juízes corregedores e pelas corregedorias dos Tribunais, lastradas no § 

1º do artigo 236 da Constituição Federal.

6. Devidamente delimitada a natureza da atividade estatal desempenhada 

pelo Poder Judiciário ao julgar o incidente sob comento, a via recursal deve, 

igualmente, observar os comandos legais pertinentes ao correlato procedimento 

administrativo.

6.1. Em se tratando de questão essencialmente administrativa, o 

conhecimento e julgamento do recurso administrativo acima referenciado 

integra, inarredavelmente, a competência das Corregedorias dos Tribunais ou 

do Conselho Superior da Magistratura (a depender do que dispõe o Regimento 

Interno e a Lei de Organização Judiciária do Estado), quando do desempenho, 

igualmente, da função fi scalizadora e correicional sobre as serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro.

7. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1.370.524/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

28.4.2015, DJe 27.10.2015.)

Ante o exposto, por entender não ocorrente a hipótese prevista no art. 105, 

III, da Constituição Federal, não conheço do recurso especial.

É como voto.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Nancy Andrighi: Cinge-se a controvérsia em decidir sobre 

a admissibilidade do recurso especial, interposto por André Luiz de Freitas com 



Jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 331-394, janeiro/março 2017 393

fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, decorrente de 

procedimento de dúvida registral impugnado.

Consta dos autos que a dúvida foi suscitada pelo Cartório do 1º Tabelionato 

e Registro de Imóveis de Trindade/GO uma vez que recebeu, em relação a um 

mesmo imóvel e com compradores distintos, um Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda e uma Escritura Pública para registro (e-STJ fl s. 03/06).

Após discorrer sob re a natureza administrativa do procedimento de 

dúvida registral, o Exmo. Min. Relator, não conheceu do recurso especial, por 

entender incabível a interposição de recurso especial contra acórdão proferido 

em julgamento que resolve processos administrativos.

Por outro lado, o Min. Raul Araújo apresentou voto-vista no sentido de 

que, no caso específi co dos autos, a impugnação apresentada deu contornos de 

causa à dúvida registral.

De fato, o procedimento da dúvida registral é um processo sui generis 

em nosso Direito. Contudo, não há controvérsia quanto ao seu objeto: exame 

da registrabilidade de título apresentado em cartório extrajudicial pelo juízo 

competente para dirimi-la.

Com efeito, a causa de pedir da dúvida, segundo Maria Helena Diniz, é 

restrita “ao requerimento do apresentante do título, para que o magistrado se 

pronuncie sobre a legalidade da exigência feita, relativamente a um instrumento 

ou a vários documentos, decidindo se é ou não indispensável ao registro 

pretendido” (In Sistemas de Registros de Imóveis. 10ª ed.. São Paulo: Saraiva, 

2012, Pg. 346).

Na hipótese, como bem observado pelo Min. Raul Araújo em seu voto-

vista, o recorrente interpôs “ação ordinária declaratória de validade de negócio 

jurídico c/c anulatória de negócio jurídico c/c imissão de posse c/c adjudicação 

c/c indenização” (e-STJ fl . 702), tendo como causa de pedir a anulação de 

“negócio jurídico pactuado posteriormente fi rmado” com a terceira recorrida, 

conforme consta de certidão narrativa do processo de fl s. e-STJ 827/828.

O desfecho da referida ação irá, inevitavelmente, espraiar seus efeitos para 

a dúvida registral iniciada pelo tabelião tratada neste apelo especial.

Assim, o ajuizamento de ação litigiosa com objeto bem mais amplo, que 

abarca a querela aqui trazida, torna prejudicada a análise da dúvida quanto ao 

registro ou não dos contratos apresentados para registro no Cartório do 1º 

Ofício – Tabelionato e Registro de Imóveis – de Trindade/GO.
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Forte nessas razões, pedindo vênias ao Ilustre Relator, não conheço do 

recurso especial, mas por outro fundamento.

É como voto.




