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EMENTA

Processual Civil. Ação rescisória. Autor falecido anteriormente 

ao ajuizamento da demanda ordinária. Extinção do mandato. 

Incapacidade para ser parte. Ilegitimidade para o processo. Coisa 

julgada. Inexistência. Título executivo inexigível.

1. A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do 

mandato, nos termos do art. 1.316, II do CC de 1916 ou do art. 682, 

II do CC de 2002.

2. O art. 1321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, 

aos mandatos extrajudiciais em que os interesses das partes e de 

terceiros são convergentes e não ao mandato judicial, como no presente 

feito, em que o terceiro – demandado na ação de conhecimento - 

deseja, em realidade, resistir à pretensão do falecido mandante.

3. Por sua vez, o Código Civil de 2002 em seu art. 692, 

expressamente, dispôs que o mandato judicial é regulado pela legislação 

processual e a solução encontrada no âmbito processual não difere da 

que prevista no art. 682, II do CC de 2002 (art. 1.316, II do CC de 

1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-se com a morte, razão 

pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do ajuizamento 

da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados novos 

poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio 

(art. 12, V do CPC/1973), sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973.
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4. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda 

de conhecimento é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar 

a inexistência do processo judicial em relação a ele, eis que a relação 

processual não se angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, 

à míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, 

extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, 

carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória. 

Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson 

Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8.10.2010.

Ação rescisória procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

retomado o julgamento, após o voto-vista antecipado divergente do Sr. Ministro 

Felix Fischer, afastar as preliminares aventadas e, no mérito, julgar procedente o 

pedido rescisório, e dos votos dos Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik (Revisor), 

Maria Thereza de Assis Moura, Jorge Mussi, Rogerio Schietti Cruz, Nefi 

Cordeiro, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas no mesmo sentido, por 

maioria, julgar procedente a ação rescisória, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Felix Fischer, que lavrárá o acórdão.

Vencido o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator), que julgava 

improcedente a ação rescisória. Votaram com o Sr. Ministro Felix Fischer os Srs. 

Ministros Joel Ilan Paciornik (Revisor), Maria Th ereza de Assis Moura, Jorge 

Mussi, Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Reynaldo Soares da Fonseca e 

Ribeiro Dantas.

Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator).

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF), 14 de junho de 2017 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 21.8.2017
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de ação rescisória 

ajuizada pela União com base no artigo 485, V, VII e IX do Código de Processo 

Civil/1973, objetivando desconstituir acórdão proferido no REsp 325.890/SC, 

assim ementado (e-STJ fl . 54):

Administrativo. Militar. Pensão especial. Ex-combatente. Conceito.

I – Considera-se ex-combatente, para efeito de pagamento de pensão especial, 

não apenas aquele que participou da Segunda Guerra Mundial no Teatro de 

Operações da Itália, mas também aquele que, comprovadamente, cumpriu 

missões de segurança e vigilância do litoral brasileiro naquela época, como 

integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que se deslocaram de 

suas sedes para o cumprimento daquelas missões.

II – A certidão de tempo de serviço obtida pelo ex-combatente quando vigente 

norma regulamentadora que permitia à própria Organização Militar expedi-la é 

apta a comprovar os requisitos necessários ao deferimento da pensão especial.

Recurso provido.

A autora alega que o acórdão rescindendo merece ser desconstituído, em 

razão da evidente nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado dos 

autores desde o início da ação originária, em 4.9.1995, data em que já eram 

falecidos.

Assevera que os poderes conferidos pelos mandatos outorgados em 1992 

(e-STJ fl s. 27 e 29) cessaram com as mortes dos mandantes, ocorridas em 

10.6.1994 e 23.8.1995, na conformidade do que dispunha o art. 1.316 do 

Código Civil/1916, vigente à época, e do contido no art. 682 do Código 

Civil/2002.

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela indeferido (e-STJ fl s. 173/175).

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação às e-STJ fl s. 

194/209, oportunidade em que pugnaram pela improcedência da ação rescisória.

As partes apresentaram alegações fi nais (e-STJ fl s. 248/250 e 254/260).

O douto membro do Ministério Público Federal opinou, preliminarmente, 

pelo indeferimento da ação rescisória, porquanto a petição inicial é inepta e 

a União inovou na causa de pedir, e no mérito, pela improcedência da ação 

rescisória, em parecer assim ementado (e-STJ fl . 264):
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1. Processual Civil. Ação Rescisória fundada no art. 485, incs. V, VII e IX do CPC. 

Demanda proposta contra dois réus já falecidos. Alegação da erro da fato a da 

existência de documento novo e violação a literal disposição do art. 1.216 do 

Código Civil revogado.

2. Petição inicia/ inepta, uma vez que proposta a demanda contra réus lá 

falecidos e não foi regularizado o pólo passivo. Inovação na causa de pedir.

3. Inocorrência da violação ao art. 1.316 do Código Civil revogado, porque 

os atos foram praticados pelo advogado de boa fé, com base em mandato 

validamente outorgado. Teoria da aparência, art. 689 do NCCv.

4. Inexistência da documento novo capaz de rescindir o acórdão impugnado, 

uma vez que faz a prova da fato que por si só não é sufi ciente para desconstituir 

o julgado.

5. Ausência de erro de fato, pois a questão referente ao óbito dos réus antes 

da propositura da ação originária não foi objeto de decisão pelo acórdão 

rescindendo.

6. Parecer do MPF, preliminarmente, pelo indeferimento da ação rescisória, 

porquanto a petição inicial é inepta e a União inovou na causa de pedir. No 

mérito, o UPF opina pela improcedência do pedido.

O feito foi-me atribuído em 7.4.2016 (e-STJ fl . 286).

É o relatório.

Ao revisor, conforme disposto no art. 35, I, do RISTJ.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): A presente Ação 

Rescisória foi ajuizada dentro do biênio legal, já que o acórdão rescindendo 

transitou em julgado em 6.3.2003 (e-STJ fl . 15) e a ação foi proposta em 

4.3.2005.

Não se deve perder de vista, inicialmente, que a ação rescisória é medida 

excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade 

previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e 

do princípio da segurança jurídica.

A autora sustenta a confi guração da espécie prevista nos incisos V, VII e IX 

do preceito legal, permissor da rescisão nos casos em que a decisão rescindenda 

violar literal dispositivo de lei, na existência de documento novo e estiver 

fundada em erro de fato.
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Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na 

Ação Rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de 

lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, 

sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

No presente caso, a matéria relativa à validade do mandato conferido ao 

advogado dos réus, após o óbito desses, não foi suscitada na instância ordinária, 

motivo pelo qual não foi tratada pela decisão rescindenda e, nem ao menos, pelo 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

A decisão rescindenda limitou-se a analisar que “Considera-se ex-

combatente, para efeito de pagamento de pensão especial, não apenas aquele 

que participou da Segunda Guerra Mundial no Teatro de Operações da Itália, 

mas também aquele que, comprovadamente, cumpriu missões de segurança 

e vigilância do litoral brasileiro naquela época, como integrante da guarnição 

de ilhas oceânicas ou de unidades que se deslocaram de suas sedes para o 

cumprimento daquelas missões” e que “a certidão de tempo de serviço obtida 

pelo ex-combatente quando vigente norma regulamentadora que permitia 

à própria Organização Militar expedi-la é apta a comprovar os requisitos 

necessários ao deferimento da pensão especial”. Dessa forma, não tendo a 

matéria sido enfrentada pela decisão rescindenda e, diante do nítido caráter 

recursal da presente pretensão, mostra-se incabível a ação rescisória. Nesse 

sentido os seguintes julgados desta Corte:

Ação rescisória. Art. 485, inciso V, do CPC. Ausência de manifestação pela 

decisão rescindenda acerca dos dispositivos legais tidos por violados. Falta de 

alegação oportuna nos autos principais de que resulta inadmissível inovação na 

via rescisória. Precedentes.

1. A verifi cação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do 

CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação 

de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, 

tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é fl agrante. Nesse caso, 

é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no 

processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o 

art. 462 do CPC e a Lei n. 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de 

aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada 

oportunamente.

3. Verifi ca-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se 

limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento 
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do Decreto-Lei n. 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem 

discutir a questão sob o prisma do advento da Lei n. 10.478/2002 e a incidência 

do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da 

decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado 

em 28.10.2015, DJe 6.11.2015)

Processo Civil. Ação rescisória. Art. 485, V, CPC. Violação literal a dispositivo 

legal. Inocorrência.

1 - O manejo da ação rescisória é, por princípio, medida judicial excepcional, e 

sua admissão deve ser restritiva, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

2 - Não merece prosperar a pretensão rescisória nos casos em que os 

dispositivos ventilados pelo postulante e a matéria trazida para deslinde não 

tenham sido examinados pelo julgado o qual se postula a desconstituição.

3 - Ação rescisória cujo pedido é julgado improcedente.

(AR 715/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 13.8.2014, 

DJe 22.8.2014)

Processual Civil e Administrativo. Ação rescisória. Competência do STJ. Análise 

do mérito da ação originária. Violação de literal disposição de lei.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar ação rescisória 

nos casos em que, apesar de não ter sido conhecido o recurso especial com 

fundamento no óbice das Súmulas 282/STF e 7 e 83/STJ, a decisão rescindenda 

analisa o mérito da demanda.

Precedentes.

2. Não há de ser admitida ação rescisória que verse sobre questões que não 

foram objeto de apreciação no acórdão rescindendo.

3. Ação rescisória improcedente.

(AR 3.570/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 

14.5.2014, DJe 28.5.2014)

Processual Civil. Ação rescisória. Art. 485, IV e V do Código de Processo Civil. 

Ofensa a literal disposição de lei. Matéria não apreciada na decisão rescindenda. 

Ofensa à coisa julgada. Inexistência. Precedentes. Ação julgada improcedente.

I - A violação a dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória 

fundada no art. 485, V do Código de Processo Civil pressupõe que a norma legal 

tenha sido ofendida em sua literalidade pela decisão rescindenda. Não havendo 

qualquer pronunciamento na decisão que se pretende desconstituir acerca 

da questão tida como violada - por falta de alegação oportuna em qualquer 
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momento - mostra-se inviável o pleito com base em suposta violação a disposição 

de lei. Precedentes.

II - In casu, a questão trazida na rescisória não foi objeto de análise pela 

decisão rescindenda, não havendo qualquer pronunciamento sobre a possível 

compensação do reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos civis com 

eventuais valores antecipados a este título.

III - A ação rescisória proposta com base no art. 485, IV do Diploma Processual 

Civil pressupõe a existência de duas decisões sobre a mesma relação jurídica 

para a confi guração da ofensa à coisa julgada. Na presente hipótese não resta 

confi gurada a suposta violação, tendo em vista que o pedido se limita à aplicação 

de precedente do Supremo Tribunal Federal, que somente produziu coisa 

julgada entre as partes que litigaram no feito, não possuindo efeito erga omnes e 

tampouco efeito vinculante.

IV - Ação rescisória improcedente.

(AR 1.393/PB, Rel. Gilson Dipp, DJ de 11.10.2004)

Ainda que assim não fosse, constata-se que a questão relativa à capacidade 

postulatória do advogado na hipótese de ter o autor falecido antes da propositura 

da ação foi motivo de intensos debates no passado e ainda hoje sofre alterações 

de entendimento, conforme se depreende dos seguintes recentes julgados, 

dentre vários outros:

Previdenciário e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Falecimento do autor. Desconestuhecimento do óbito pelo mandatário. 

Validade dos atos desde que comprovada a boa-fé. Instrumentalidade. Declaração 

de nulidade dos atos processuais tão somente quando comprovado o prejuízo. 

Validade dos atos processuais praticados. Finalidade atingida e ausência de 

prejuízo. Agravo regimental do INSS desprovido.

1. Para que seja atendido o requisito do prequestionamento, indispensável 

para o conhecimento do Apelo Especial, não é necessário que a decisão recorrida 

mencione o dispositivo legal tido por violado, bastando que a matéria tenha sido 

devidamente analisada pelo Tribunal de origem. Trata-se, neste caso, do chamado 

prequestionamento implícito, presente na hipótese dos autos.

2. O Código de Processo Civil não disciplina a efi cácia dos atos praticados por 

mandatário após o óbito do mandante, quando ainda não tinha conhecimento 

do óbito. Razão pela qual devem ser aplicadas, em tais hipóteses, as normas 

do Código Civil, que prevê expressamente em seu art. 689, a validade dos atos 

praticados pelo advogado, desde que comprovada sua boa-fé.

3. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, esta Corte vem 

reiteradamente afi rmando que os atos judiciais não devem ser anulados senão 

comprovado prejuízo, pas de nullité sans grief. Como bem colocado pelo Ministro 
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Luiz Fux, o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade 

das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifi ca os fi ns de justiça do 

processo deve ser declarada (REsp 1.051.728/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009).

4. Não restou demonstrado, nem mesmo foi arguido pelas partes, a existência 

de qualquer prejuízo decorrente dos atos praticados pelo mandatário, desta 

forma, não há que se falar em decretação da nulidade dos atos praticados.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(AgRg no AREsp 462.047/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 14.04.2015, DJe 04.05.2015)

Processual Civil. Embargos infringentes em ação rescisória. Autor falecido 

anteriormente ao ajuizamento da demanda ordinária. Extinção do mandato. 

Incapacidade para ser parte. Ilegitimidade para o processo. Coisa julgada. 

Inexistência. Título executivo inexigível. Embargos não providos.

1. A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, 

nos termos do art. 1.316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002.

2. O art. 1.321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos 

mandatos extrajudiciais em que os interesses das partes e de terceiros são 

convergentes e não ao mandato judicial, como no presente feito, em que o 

terceiro - demandado na ação de conhecimento - deseja, em realidade, resistir à 

pretensão do falecido mandante.

3. Por sua vez, o Código Civil de 2002 em seu art. 692, expressamente, dispôs 

que o mandato judicial é regulado pela legislação processual e a solução 

encontrada no âmbito processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC 

de 2002 (art. 1.316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-

se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do 

ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados novos 

poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio (art. 12, V do 

CPC), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 267, VI do CPC.

4. Nos casos de morte da parte no curso do processo, também a jurisprudência 

desta Corte é no sentido de que a suspensão é automática, a decisão tem efeito ex 

tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas em razão da mesma 

causa: a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato. 

Nesse sentido: REsp n. 270.191/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 8.4.2002 e EREsp 

n. 270.191/SP, Corte Especial, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 

20.9.2004. Da mesma forma, recente decisão do Ministro Celso de Mello no 

AgReg. no Recurso Extraordinário com Agravo no. 707.037/MT, publicado no DJe 

n. 214, 29.10.2012.

5. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento 

é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo 
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judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se angularizou, nunca 

existiu, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor 

para ser parte e, por conseguinte, extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato 

outorgado ao advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade 

postulatória. Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson 

Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8.10.2010.

Embargos infringentes não providos.

(EAR 3.358/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix 

Fischer, Terceira Seção, julgado em 10.12.2014, DJe 04.02.2015)

Agravo regimental em recurso especial. Processo Civil. Violação do art. 535 

do CPC. Inovação recursal. Preclusão. Súmula 182/STJ. Não conhecimento. Ato 

processual praticado por procurador após a morte da parte outorgante. Ausência 

de má-fé e prejuízo aos sucessores. Princípio da instrumentalidade das formas.

[...]

2. O acórdão recorrido pressupõe que o mandatário desconhecia a morte do 

mandante, tendo realçado ainda a existência de boa-fé, bem como a inexistência 

de prejuízo à parte contrária em decorrência do exercício de representação 

destituída de mandato.

3. Sucessores do outorgante que se habilitaram no feito não pugnaram pela 

nulidade dos atos praticados pelo causídico, a ensejar a aplicação ao caso do 

princípio da instrumentalidade das formas, evitando-se a anulação de atos 

processuais sem importância para a solução da lide. Precedentes.

4. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no REsp 1.294.465/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 12.08.2014, DJe 26.08.2014)

Ação rescisória. Habilitação. Autor falecido anteriormente à ação ordinária. 

Impossibilidade. Título executivo inexistente.

I - É de se declarar a nulidade do título judicial objeto de ação rescisória para 

aqueles falecidos antes mesmo do ajuizamento da ação ordinária.

Ação rescisória. Habilitação. Autor falecido no curso da demanda de 

conhecimento. Trânsito em julgado. Impossibilidade. Extinção do processo, sem 

resolução de mérito. Art. 267, inciso IV, CPC.

II - Encerrada a demanda ordinária, com trânsito em julgado, descabida é 

a habilitação a que se referem os artigos 1.056 e 1.060, inciso I, do CPC, no 

âmbito da rescisória, em relação aos demandantes falecidos no curso da ação de 

conhecimento, razão pela qual se deve extinguir o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC.
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[...]

(AR 3.285/SC, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, 

Terceira Seção, julgado em 26.05.2010, DJe 08.10.2010)

Da mesma forma, a matéria era controvertida no momento da formalização 

da decisão rescindenda (ano 2002), conforme se constata das diferentes soluções 

jurídicas conferidas nos arestos contemporâneos ao decisum, abaixo colacionados:

Processo Civil. Execução. Procuração. Morte do exeqüente. Má-fé do 

mandatário. Não comprovação. Habilitação dos herdeiros. Prejuízo. Ausência.

1. Segundo precedente da Corte, se o mandatário desconhecia a morte do 

mandante, os atos por ele praticados na qualidade de representante legal são 

válidos, máxime quando não houver sido demonstrado qualquer prejuízo à parte 

contrária.

2. Recurso desprovido.

(REsp 489.683/RJ, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 

07.06.2005, DJ 24.10.2005, p. 392)

Recurso especial. Previdenciário. Procuração do advogado. Atos praticados na 

representação judicial. Boa fé. Profi ssional desconhecia a morte do mandante.

Procuração. Nulidade. Atos praticados. O mandatário desconhecia a morte do 

mandante.

Recurso não conhecido.

(REsp 446.830/SC, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 03.12.2002, DJ 19.12.2002, p. 407)

Processual Civil. Agravo regimental. Agravo de instrumento anterior à Lei n. 

9.139/1995. Cópia da procuração outorgada pelos sucessores do autor da ação ao 

advogado. Peça imprescindível.

I. Extinto pela morte o mandato inicialmente conferido pelo autor ao causídico 

que assina a petição inicial, os sucessores deveriam apresentar, além da decisão 

homologatória da habilitação, a cópia do novo mandato outorgado em favor do 

procurador peticionário do recurso de agravo de instrumento.

II. Agravo desprovido.

(AgRg no Ag 53.925/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

julgado em 28.11.2000, DJ 19.02.2001, p. 172)

Dessa forma, estando o acórdão rescindendo amparado em texto legal de 

interpretação controvertida nos Tribunais, incide o óbice do enunciado 343/
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STF, segundo o qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de 

lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 

controvertida nos tribunais”.

Com base nessas considerações, julgo improcedente o pedido formulado na 

presente ação rescisória.

Condeno a autora nos ônus sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC/1973.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Ação Rescisória ajuizada 

pela União, em face de Quintino Bristot e Restitulino Dandolini, falecidos, e 

representados por seus herdhceiros legais, com fulcro no artigo 485, incisos 

V, VII e IX, do CPC/1973, em que se postula a desconstituição do v. acórdão 

prolatado pela Quinta Turma, nos autos do Recurso Especial 325.890/SC, em 

que lhes foi reconhecido o direito à pensão especial de ex-combatente, cuja 

ementa ora se transcreve:

Administrativo. Militar. Pensão especial. Ex-combatente. Conceito. I – Considera-

se ex-combatente, para efeito de pagamento de pensão especial, não apenas 

aquele que participou da Segunda Guerra Mundial no Teatro de Operações 

da Itália, mas também aquele que, comprovadamente, cumpriu missões de 

segurança e vigilância do litoral brasileiro naquela época, como integrante da 

guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que se deslocaram de suas sedes 

para o cumprimento daquelas missões. II – A certidão de tempo de serviço obtida 

pelo ex-combatente quando vigente norma regulamentadora que permitia à 

própria Organização Militar expedi-la é apta a comprovar os requisitos necessários 

ao deferimento da pensão especial. Recurso provido.

Em suas argumentações, salienta que os poderes conferidos pelos mandatos 

outorgados em 1992, cessaram com a morte dos respectivos mandantes, em 

10 de junho de 1994 (Quintino Bristot) e 23 de agosto de 1995 (Restitulino 

Dandolini), nos moldes em que dispunha o art. 1.316 do Código Civil de 1916, 

vigente à época da propositura da demanda.

Sustenta-se, nesse painel, a nulidade dos atos processuais praticados pelo 

advogado dos autores (ora requeridos), desde o início da ação originária, em 04 

de setembro de 1995, data em que já eram falecidos.
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Distribuído o feito ao em. Ministro Paulo Gallotti, foi indeferido o pedido 

de antecipação de tutela (fl s. 173/175), ao mesmo passo em que foi determinada 

a citação dos réus, na pessoa de seus sucessores:

“De início, é importante destacar que esta Corte tem admitido, excepcionalmente, 

a concessão da antecipação de tutela em ação rescisória, não obstante a vedação contida 

no art. 489 do Código de Processo Civil. Na hipótese, contudo, não se mostra razoável 

o acolhimento da pretensão, na medida em que o art. 1.321 do Código Civil de 1916 

dispunha que são válidos os atos praticados, de boa-fé, em nome do mandante pelo 

mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele, o que hoje se repete no art. 689 

ao Código em vigor. (...) Já no que diz com o fundado receio de dano irreparável, 

consiste no eventual prejuízo ao erário, forçoso concluir que a postulação, no ponto, 

possui nítido caráter cautelar. Assim, indeferindo o pedido de antecipação da tutela, 

determino a citação dos réus, nas pessoas dos seus sucessores, para responderem aos 

termos da respectiva ação rescisória, no prazo de trinta (30) dias (art. 234 RISTJ)”.

Contestação às fl s. 194-209, na qual a parte demandada alegou, em suma: 

a) inépcia da inicial, eis que lhe faltaria pedido de novo julgamento; b) que 

a certidão de óbito do demandado não poderia ser considerada documento 

novo; c) ausência de violação à literalidade da lei, frente à regra de subsunção 

específi ca disposta no art. 1.321 do Código Civil de 1916, visto que o mandatário 

desconhecia a morte do mandante, e, permanecendo de boa-fé, os atos por ele 

praticados seriam válidos.

Réplica às folhas 234-239 e razões fi nais pela União juntadas às folhas 

248-250 e pelos réus às folhas 254-260.

O Ministério Público Federal (fl s. 264-272), preliminarmente, opinou 

pelo indeferimento da petição inicial e pela extinção sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 267, I, c/c artigo 295, II, do CPC/1973, em razão da 

inépcia da inicial. Ademais, ainda em sede de preliminar, manifestou pelo não 

conhecimento da ação rescisória, em razão de inovar a União na causa de pedir, 

ao se discutir fundamento diverso do decidido pelo acórdão rescindendo. No 

mérito, bate pela improcedência do pedido.

O em. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Relator, por sua vez, edifi cou 

as razões de seu voto tendo como base as seguintes premissas: 1) a matéria 

relativa à validade do mandato conferido ao advogado dos réus, após os 

respectivos óbitos, não teria sido suscitada na instância ordinária, motivo pelo 

qual não foi tratada na decisão rescindenda e nem mesmo no acórdão proferido 

pelo Tribunal Federal da 4ª Região; 2) que a questão relativa à capacidade 
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postulatória do advogado na hipótese de ter o autor falecido antes da propositura 

da ação, já teria sido motivo de intensos debates nesta Corte, sofrendo algumas 

alterações de entendimento, mas, ainda, permanecia controvertida quando da 

formalização da decisão rescindenda (2002).

Pedi vista dos autos para melhor examinar da questão.

Eis, em síntese, o que basta relatar.

Inicialmente, rejeito tanto a preliminar de inépcia da inicial, quanto a de 

inadmissão da certidão de óbito como documento novo.

Considera-se inepta a petição inicial, nos moldes em que expressa o artigo 

295, Parágrafo Único do CPC/1973, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, 

quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando 

o pedido for juridicamente impossível ou mesmo quando contiver pedidos 

incompatíveis entre si.

Compulsando a exordial, resta claro que a peça está bem estruturada, com 

a narrativa dos fatos de modo lógico e cronológico, além da conclusão de se 

enquadrarem ao direito, destacando-se, ainda, o requerimento de rescisão do v. 

acórdão prolatado no Recurso Especial n. 325.890/SC, cumulado com o pedido 

de declaração de carência da ação, com a consequente inépcia da inicial (fl s. 02 

e 13), não se subsumindo, portanto, a nenhuma das hipóteses enunciadas no 

dispositivo apresentado.

Quanto à impossibilidade de se reconhecer a certidão de óbito como documento 

novo, a fi m de se edifi car a ação rescisória, ressalta-se que melhor sorte não 

assiste aos requeridos, não merecendo ser acolhida a tese de que à época do 

processo de conhecimento, “não existia a impossibilidade da União utilizar ou 

mesmo ter acesso às certidões de óbito de seus ex-combatentes” (fl . 198).

No escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Por documento novo, deve-se entender aquele que já existia quando da prolação 

da sentença, mas cuja a existência era ignorada pelo autor da ação recisória, ou mesmo 

que dele não pode fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, 

seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da 

rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão”. (Código de processo 

civil comentado e legislação extravagante – 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo. Ed. 

Revista dos Tribunais. 2006 p. 681)

Nesse diapasão, e até mesmo pelos próprios argumentos lançados pela 

defesa, a certidão de óbito apresentada deve ser aceita como documento novo, 
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pois, admitida a hipótese de que o advogado só tomou conhecimento do óbito 

de seu constituinte quando da execução do julgado, também é razoável admitir 

que esse fato só tenha chegado ao conhecimento da demandante após esse 

momento processual (AR n. 541/SP, AR n. 922/DF e AR n. 1.086/MS).

Noutro compasso, quanto ao mérito, com o devido respeito, venho divergir 

da elevada apreciação apresentada através do voto do eminente relator.

Muito embora se sustente no v. acórdão que a matéria relativa à validade 

do mandato conferido ao advogado dos réus, após os respectivos óbitos, não 

tenha sido suscitada na instância ordinária, no acórdão proferido pelo Tribunal 

Federal da 4ª Região e ainda na decisão rescindenda, pretendendo-se atribuir 

um caráter recursal à presente pretensão rescisória, salienta-se que a situação 

fática deve seguir um caminho hermenêutico distinto.

A meu Juízo, não há como não correlacionar a possibilidade de se 

reconhecer como legítima a certidão de óbito, considerando-a como documento 

novo e, paralelamente, pretender que a matéria de fundo (morte) tenha sido 

anteriormente suscitada em diferentes oportunidades.

Com efeito, não se vislumbra, no caso em tela, a utilização da presente 

ação de natureza constitutiva negativa, como sucedâneo de recurso, vale dizer, 

não se trata de inovação argumentativa que poderia ter sido aventada nas vias 

ordinárias, uma vez que o óbito dos ora requeridos, tanto para seus procuradores, 

quanto para União, somente foi trazido à baila no momento da defl agração da 

execução, com o requerimento de habilitação dos herdeiros (fl s. 77 e 96).

Nesse mesmo cenário, a capacidade postulatória do advogado, na hipótese 

de terem os autores (ora requeridos) falecido antes da propositura da ação, 

em que pese os diversos votos colacionados pelo em. Ministro Relator, tenho 

que a legitimação, ou não, dos atos por ele praticados, mesmo após o óbito 

dos mandatários, terá como principal vetor, o conceito jurídico indeterminado 

relacionado à boa-fé.

No ponto, ressalta-se que o requerido Quintino Bristot outorgou poderes 

ao advogado em 21.11.1992 (fl . 27), vindo a falecer em 10.6.1994 (fl . 110), ao 

tempo em que requerido Restitulino Dandolino, também o fez em 27.10.1992 

(fl . 29), falecendo em 23.8.1995 (fl s. 84).

Mesmo após as respectivas mortes, em 04.09.1995, e com quase três anos 

depois da outorga do instrumento de procuração, foi ajuizada ação ordinária 

objetivando a concessão de Pensão Especial a ex-combatentes que cumpriram 
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missões de vigilância e patrulhamento no litoral brasileiro, durante a Segunda 

Guerra Mundial.

Com a procedência da pretensão e após o trânsito em julgado (fl s. 71), em 

12.12.2003, com o início da execução, postulou-se a habilitação dos herdeiros, nos 

moldes dos artigos 1.055 e 1.060 do CPC/1973, afi rmando-se, todavia, que os 

autores (ora requeridos) haviam falecido no curso da ação ordinária, o que não 

corresponde à realidade dos fatos, pois as mortes ocorreram mesmo antes do 

ajuizamento da demanda (fl s. 77 e 96):

“Tendo o autor falecido no curso da ação, necessário se torna que sua viúva, 

bem como seus sucessores se habilitem nos autos, tendo em vista que os seus direitos, 

até sua morte, automaticamente a eles se transferem, enquanto que a partir daí a 

pensão se reverte ao dependente do ex-combatente nos termos da legislação específi ca. 

Assim sendo, tendo o advogado, patrono do autor, somente agora tomado ciência do 

seu falecimento, os sucessores acima qualifi cados, nos termos dos artigos 1.055 e 1.060 

do Código de Processo Civil, com os documentos inclusos, requerem habilitação nos 

autos, nos direitos oriundos da ação, ratifi cando todos os atos até aqui praticados pelos 

outorgados” (grifei).

Em vista desses fatos, penso que não se verifi ca na hipótese a alegada boa-

fé, pelo menos na acepção contemporânea de boa-fé objetiva, ou seja, o dever de 

conduta que se poderia esperar naquele procedimento.

Noutro giro, cumpre observar o que expressa o artigo 1.321 do Código 

Civil de 1916, quando aduz que:

“são válidos, a respeito dos contraentes de boa-fé, os atos com estes ajustados em 

nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele, ou a 

extinção, por qualquer causa, do mandato”.

Sob a exegese do presente dispositivo, faz-se possível aferir que o conteúdo 

de sua norma não irá incidir no presente caso, eis que destinado à preservação 

dos atos jurídicos perfeitos, realizados pelos contraentes de boa-fé – terceiros e 

mandatário -, que desconheciam a morte do mandante, de eventual alegação de 

nulidade que porventura viesse a ser suscitada pelos herdeiros do falecido.

Com efeito, esse regramento não deve ter aplicação à ação judicial, 

até porque, nessa hipótese, o terceiro – demandado na ação originária de 

conhecimento - deseja, em realidade, impedir/resistir à pretensão dos falecidos 

autores (ora requeridos), ao contrário do disposto no art. 1.321 supracitado, em 

que o objetivo dos contraentes é preservar o negócio jurídico anteriormente 

realizado.
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Em vista do exposto, entendo que a morte dos autores (ora requeridos) 

anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é fato jurídico 

relevante para se declarar a inexistência do processo judicial em face dos 

mesmos, eis que a relação processual não se angularizou, nunca existiu, não se 

formou validamente, à míngua da capacidade para ser parte e, por conseguinte, 

extinguiram-se, ao mesmo tempo, os instrumentos outorgados ao advogado, 

carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

Ação rescisória. Habilitação. Autor falecido anteriormente à ação ordinária. 

Impossibilidade. Título executivo inexistente. I - É de se declarar a nulidade do 

título judicial objeto de ação rescisória para aqueles falecidos antes mesmo do 

ajuizamento da ação ordinária. Ação rescisória. Habilitação. Autor falecido no curso 

da demanda de conhecimento. Trânsito em julgado. Impossibilidade. Extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Art. 267, inciso IV, CPC. II - Encerrada a demanda 

ordinária, com trânsito em julgado, descabida é a habilitação a que se referem 

os artigos 1.056 e 1.060, inciso I, do CPC, no âmbito da rescisória, em relação aos 

demandantes falecidos no curso da ação de conhecimento, razão pela qual se 

deve extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso 

IV, do CPC. [...] Pedido rescisório parcialmente procedente (AR n. 3.285/SC, Terceira 

Seção, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, DJe de 8.10.2010).

Ação rescisória. Instrumento de mandato. Autor falecido anteriormente ao 

ajuizamento da demanda ordinária. Incapacidade para ser parte. Ilegitimidade para 

o processo. Coisa julgada. Inexistência. Título executivo inexigível. Pedido rescisório 

procedente. É de se declarar a nulidade do título judicial objeto de ação rescisória 

para o outorgante de mandato judicial falecido antes mesmo do ajuizamento 

da demanda ordinária. Incapacidade jurídica do outorgante, que resultara na 

sua ilegitimidade para o processo. Pedido rescisório procedente (AR n. 3.358/SC, 

Terceira Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, DJe 

de 29.9.2010).

Vale colacionar o acórdão proferido em sede de embargos infringentes, 

cuja ementa transcrevo abaixo:

Processual Civil. Embargos infringentes em ação rescisória. Autor falecido 

anteriormente ao ajuizamento da demanda ordinária. Extinção do mandato. 

Incapacidade para ser parte. Ilegitimidade para o processo. Coisa julgada. 

Inexistência. Título executivo inexigível. Embargos não providos. 1. A morte do 

mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos do 

art. 1.316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002. 2. O art. 1.321 do 
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Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos mandatos extrajudiciais 

em que os interesses das partes e de terceiros são convergentes e não ao 

mandato judicial, como no presente feito, em que o terceiro - demandado na 

ação de conhecimento - deseja, em realidade, resistir à pretensão do falecido 

mandante. 3. Por sua vez, o Código Civil de 2002 em seu art. 692, expressamente, 

dispôs que o mandato judicial é regulado pela legislação processual e a solução 

encontrada no âmbito processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC 

de 2002 (art. 1.316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-

se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes 

do ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados 

novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio 

(art. 12, V do CPC), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 267, VI do CPC. 4. Nos casos de morte da parte no curso do 

processo, também a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a suspensão 

é automática, a decisão tem efeito ex tunc e eventuais atos praticados após o 

falecimento são nulas em razão da mesma causa: a morte do mandante extingue 

automaticamente os efeitos do mandato. Nesse sentido: REsp n. 270.191/SP, 

Terceira Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito, DJ de 8.4.2002 e EREsp n. 270.191/SP, Corte Especial, Rel. 

Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 20.9.2004. Da mesma forma, recente 

decisão do Ministro Celso de Mello no AgReg. no Recurso Extraordinário com 

Agravo n. 707.037/MT, publicado no DJe n. 214, 29.10.2012. 5. A morte do autor 

anteriormente à propositura da demanda de conhecimento é, portanto, fato 

jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo judicial em relação 

a ele, eis que a relação processual não se angularizou, nunca existiu, não se 

formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por 

conseguinte, extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, 

carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória. Nesse sentido: AR n. 

3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix 

Fischer, DJe de 8.10.2010. Embargos infringentes não providos (EAR n. 3.358/SC, 

Terceira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, DJe de 

4.2.2015).

Com essas considerações, peço vênia ao em. Ministro Relator, a fi m de se 

afastar as preliminares aventadas e, no mérito, para dele divergir e votar pela 

procedência do pedido rescisório, em razão da violação literal do disposto nos 

artigos 267, incisos IV e VI, do CPC/1973 e 1.316, inciso II, do Código Civil 

de 1916.

Em razão disso, voto pela declaração de inexistência do v. acórdão proferido 

no Recurso Especial n. 325.890/SC em relação a Quintino Bristot e Restitulino 

Dandolini, ante a carência de ação desses autores naqueles autos, pela falta de 

legitimidade para ser parte e pela falta de capacidade processual e postulatória.
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Custas e honorários pelo réu, fi xados em 10 % (dez por cento), sobre o 

valor da inicial da rescisória corrigido.

É o voto.

VOTO-REVISÃO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Trata-se de ação rescisória proposta 

pela União, com base no art. 485, incisos V, VII e IX, do Código de Processo 

Civil/1973, mediante a qual objetiva desconstituir acórdão proferido pela 

egrégia Quinta Turma desta Corte, nos autos do REsp 325.890/SC, assim 

ementado:

Administrativo. Militar. Pensão especial. Ex-combatente. Conceito.

I - Considera-se ex-combatente, para efeito de pagamento de pensão especial, 

não apenas aquele que participou da Segunda Guerra Mundial no Teatro de 

Operações da Itália, mas também aquele que, comprovadamente, cumpriu 

missões de segurança e vigilância do litoral brasileiro naquela época, como 

integrante da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que se deslocaram de 

suas sedes para o cumprimento daquelas missões.

11 - A certidão de tempo de serviço obtida pelo ex-combatente quando 

Vigente norma regulamentadora que permitia à própria Organização Militar 

expedi-la é apta a comprovar os requisitos necessários ao deferimento da pensão 

especial.

Recurso provido (fl s. 69).

Sustenta a União que o acórdão rescindendo deve ser desconstituído, 

porquanto há clara nulidade nos atos processuais praticados pelo patrono dos 

autores, Quintino Bristot e Restitulino Dandolini, ora réus, desde o início da 

ação originária, em 4 de setembro de 1995, data em que já eram falecidos.

Afi rma, ainda, que os poderes conferidos pelos mandatos outorgados em 

1992 cessaram com as mortes dos mandantes, ocorridas em 10 de junho de 

1994 e 23 de agosto de 1995, na conformidade do que dispunha o art. 1.316 do 

Código Civil de 1916, vigente à época, e do contido no art. 682 do Código Civil 

de 2002.

A antecipação de tutela foi indeferida pelo então relator, Ministro Paulo 

Gallotti, às fl s. 173/175.

Os herdeiros dos réus apresentaram contestação, às fl s. 194/209, pleiteando 

pela improcedência da presente ação.
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Razões finais apresentadas somente pela autora, nas quais reitera as 

alegações anteriormente expostas.

O Ministério Público Federal manifesta-se, preliminarmente, pelo 

indeferimento da ação rescisória, tendo em vista que a petição inicial é inepta 

e a União inovou na causa de pedir, e no mérito, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

Registre-se, de plano, que a presente rescisória foi ajuizada tempestivamente 

e merece ser admitida, o que peço vênia ao ilustre Ministro relator.

A inteligência do inciso VII do art. 485 do CPC revela que o “documento 

novo”, apto a ensejar a rescisão do julgado, é aquele que já existia ao tempo da 

prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: 1) por 

não ter o autor da rescisória ciência da sua existência ou 2) por não ter sido 

possível a juntada, em virtude de motivo estranho a sua vontade.

À luz do citado preceito, extrai-se, ainda, a necessidade da relevância do 

documento, de forma que se ele tivesse sido juntado aos autos no processo 

primitivo poderia ter alterado o convencimento do juiz.

O aresto rescidendo foi proferido em sede de recurso especial o qual foi 

julgado procedente para a concessão de pensão especial a ex-combatentes.

A União informa que somente após o início da ação de execução tomou 

conhecimento da certidão de óbito dos ora réus que atestam a morte em data 

anterior à da propositura da ação de conhecimento.

Vê-se, portanto, que as razões apresentadas na presente ação rescisória 

possuem aptidão para elidir os fundamentos do julgado rescindendo, porquanto 

fundadas na existência de documento novo, preexistente, relevante e apto a 

alterar o decisum originário.

Com efeito, os instrumentos procuratórios foram outorgados 

respectivamente pelos réus Quintino e Restitulino, em 21.11.1992 e 27.10.1992, 

a petição inicial da ação ordinária foi protocolada em 4.9.1995 e o óbito do réu 

Quintino deu-se em 10.6.1994 e o do réu Restitulino em 23.8.1995, ou seja, ao 

tempo do ajuizamento da ação ordinária, o patrono não possuía mais poderes 

para representar os autores.

Ao que se observa, a demanda ordinária somente foi levada a juízo pelo 

advogado mais de três anos após a outorga do instrumento procuratório. A 

despeito disso, o pedido de pensão especial dos ex-combatentes foi julgado 

procedente, com decisão transitada em julgado.
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Registre-se que o falecimento dos autores antes do ingresso da ação 

ordinária é fato jurídico relevante para se declarar a nulidade de todos os 

atos judiciais, pois a relação processual sequer se angularizou, à míngua da 

capacidade dos autores de integrar o polo ativo da demanda, ainda que o 

advogado desconhecesse o óbito dos seus clientes.

Sobre o tema, confi ram-se julgados desta egrégia Terceira Seção: 

Processual Civil e Administrativo. Ação rescisória. Violação literal de disposição 

de lei e documento novo. Art. 485, V e VII, do Código de Processo Civil. Ex-

combatente. Pensão especial. Inexistência de procuração válida quando da 

propositura da ação ordinária. Conhecimento na fase executiva de que o óbito 

do militar se deu antes mesmo da propositura da ação. Advogado sem poderes 

para representação. Morte. Extinção dos efeitos do mandato. Inexistência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular. Extinção do processo sem 

resolução do mérito. Procedência do pedido.

1. A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, 

sendo fato jurídico relevante para que se declare a inexistência do processo 

judicial em relação ao de cujus, pois a relação processual não chegou a se 

angularizar, carecendo o processo de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular, qual seja, a capacidade postulatória. Deve ser extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil 

- CPC.

Ação Rescisória procedente (AR 3.271/SC, Rel. Ministro Ericson Maranho 

(Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, DJe 04.12.2015)

Processual Civil. Embargos infringentes em ação rescisória. Autor falecido 

anteriormente ao ajuizamento da demanda ordinária. Extinção do mandato. 

Incapacidade para ser parte. Ilegitimidade para o processo. Coisa julgada. 

Inexistência. Título executivo inexigível. Embargos não providos.

1. A morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, 

nos termos do art. 1.316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002.

2. O art. 1.321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos 

mandatos extrajudiciais em que os interesses das partes e de terceiros são 

convergentes e não ao mandato judicial, como no presente feito, em que o 

terceiro - demandado na ação de conhecimento - deseja, em realidade, resistir à 

pretensão do falecido mandante.

3. Por sua vez, o Código Civil de 2002 em seu art. 692, expressamente, dispôs 

que o mandato judicial é regulado pela legislação processual e a solução 

encontrada no âmbito processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC 

de 2002 (art. 1.316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-

se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do 
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ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser outorgados novos 

poderes pelo inventariante ao advogado, agora em nome do espólio (art. 12, V do 

CPC), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 267, VI do CPC.

4. Nos casos de morte da parte no curso do processo, também a jurisprudência 

desta Corte é no sentido de que a suspensão é automática, a decisão tem efeito ex 

tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas em razão da mesma 

causa: a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato. 

Nesse sentido: REsp n. 270.191/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 8.4.2002 e EREsp 

n. 270.191/SP, Corte Especial, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 

20.9.2004. Da mesma forma, recente decisão do Ministro Celso de Mello no 

AgReg. no Recurso Extraordinário com Agravo n. 707.037/MT , publicado no DJE 

no. 214, 29.10.2012.

5. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento 

é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do processo 

judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se angularizou, nunca 

existiu, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor 

para ser parte e, por conseguinte, extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato 

outorgado ao advogado, carecendo a relação processual de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade 

postulatória. Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson 

Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8.10.2010.

Embargos infringentes não providos (EAR 3.358/SC, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 4.2.2015).

A corroborar com esse entendimento, cito demais precedentes desta Corte 

Superior de Justiça:

Agravo regimental no recurso especial. Processual Civil. Autor falecido 

anteriormente ao ajuizamento da ação de conhecimento. Incapacidade de ser 

parte. Extinção do mandato na data do óbito. Nulidade do título executivo. 

Agravo regimental desprovido.

1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte, 

prevalecente quanto à nulidade da sentença que julga ação de Autor já falecido 

em momento anterior à sua propositura, dada a sua incapacidade de ser parte, 

que pressupõe, por óbvio, a existência de pessoa natural, que termina com a 

morte, segundo a dicção do art. 6º do Código Civil/2002. Precedentes: AgRg no 

AREsp 741.466/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.10.2015; AgRg no 

REsp 1.231.357/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 4.11.2015; e AgRg no 

AREsp. 752.167/SC, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 7.10.2015.
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2. Noutro vértice, consoante disposto art. 1.316, II do CC/1916 ou 682, 

II do CC/2002, a superveniência do óbito do mandante extingue o mandado 

outorgado ao causídico, motivo pelo qual a ação ajuizada posteriormente à data 

do falecimento carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, o 

que resulta na inexistência jurídica de todos os atos praticados. Precedentes: EAR 

3.358/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/Acórdão Min. Felix Fischer, DJe 4.2.2015; 

e AR 3.358/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/Acórdão Min. Felix Fischer, DJe 

29.9.2010.

3. Ressalva-se, contudo, o entendimento pessoal do Relator de que, em 

consonância com a doutrina contemporânea de desapego ao excesso de 

formalismo, o direito discutido em juízo é transmitido aos herdeiros, que têm a 

opção de habilitar-se nos autos, momento no qual restam ratifi cados todos os 

atos processuais já praticados.

4. Agravo Regimental do particular desprovido, contudo, ressalva-se ponto 

de vista pessoal do Relator (AgRg no REsp 1.191.906/RS, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).

Agravo regimental no agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Servidor público. Processual Civil. Falecimento de requerente anterior à demanda. 

Inexistência de relação processual. Invalidade de decisões judiciais em fase de 

conhecimento. Precedentes. Agravo regimental não provido.

1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é 

fato que impede a formação de relação processual.

2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um 

processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso 

de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser 

considerada válida.

3. Dessa forma, o falecimento de requerente antes da demanda é fato jurídico 

relevante capaz de impedir a existência de decisões judicias válidas, mesmo 

quando o advogado desconhecia o óbito de seu cliente.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp 570.012/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.2.2016)

Ante o exposto, peço a mais respeitosa vênia para votar pela procedência 

do pedido rescisório a fi m de declarar a inexistência do aresto proferido no 

julgamento do REsp 325.890/SC em relação a Quintino Bristot e Restitulino 

Dandolini, diante da inexistência da relação processual que deu origem à decisão 

rescindenda.

Fica estipulado aos réus o pagamento da verba honorária fi xada em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 4º, do 

CPC/1973.
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Por se tratar de ação ajuizada antes da Lei n. 11.636/2007, não há 

incidência de custas.

É o voto, em revisão.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: Senhor Presidente, votei como vota 

agora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos EAR n. 3.358, e fiquei 

vencido com o Ministro Gurgel de Faria, à época, pela compreensão que traz o 

Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Só que, justamente, como já foi formada 

a compreensão desta Seção e, inclusive, em vários precedentes, não há sentido 

em divergência por compreensão pessoal, que já foi vencida pela douta maioria, 

de modo que, ressalvada a minha pessoal compreensão diversa, acompanho a 

divergência.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 153.854-DF (2017/0202765-8)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Suscitante: Juizo de Direito da Vara de Execução de Medidas 

Socioeducativas do Distrito Federal

Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Infância e da 

Juventude de Cuiabá - MT

Interes.: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Interes.: A M B D DE S

EMENTA

Conflito negativo de competência. Execução de medida 

socioeducativa de semiliberdade. Condenação por atos infracionais 

praticados no DF (furto qualifi cado e ameaça). Residência da família 

do adolescente infrator em Cuiabá/MT. Inexistência de unidade de 

custódia de semiliberdade no Estado do Mato Grosso. Possibilidade 
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de aplicação excepcional do art. 49, II, da Lei n. 12.594/2012: 

inclusão do infrator em programa de meio aberto quando inexistir 

vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, para 

viabilizar a diretriz não absoluta, mas preferencial, no sentido de que o 

cumprimento da medida deve ocorrer, em regra, no local de domicílio 

dos pais do executado (art. 124, VI, do ECA).

1. Situação em que ao menor - adolescente de 17 anos - foi 

aplicada, na Justiça do Distrito Federal, pela prática de atos infracionais 

análogos aos delitos tipifi cados no art. 155, caput, art. 157, § 1º, e 

147, caput, todos do Código Penal, a medida de semiliberdade por 

prazo indeterminado não superior a 3 (três) anos que começou a ser 

cumprida na Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas/DF. 

No entanto, após a concessão do primeiro pernoite, o reeducando não 

retornou, tendo sido informado, posteriormente, por sua mãe, que ela 

lhe comprara passagem de ônibus para retornar a Cuiabá/MT (local 

de domicílio de seus pais) e que ela se comprometia a apresentá-

lo ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso para dar seguimento ao 

cumprimento da medida socioeducativa.

2. Esta Corte vem entendendo que “a execução de medidas 

socioeducativas destinadas aos menores infratores parte de princípios 

e busca objetivos diversos daqueles que orientam a execução penal dos 

cidadãos plenamente imputáveis. Desse modo, não é sem razão - até 

mesmo pela crescente tendência de emprestar força normativa aos 

princípios no ordenamento jurídico - que a citada Lei n. 12.594/2012 

enumera, dentre aqueles que informam a execução das medidas 

socioeducativas do adolescente infrator, o princípio do ‘fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo’ 

(art. 35, inciso IX).” (HC 394.956/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 

Quinta Turma, julgado em 27.06.2017, DJe 1º.08.2017).

3. Nessa linha de raciocínio, a interpretação sistemática do 

direito previsto no art. 49, inciso II, com o princípio insculpido no 

art. 35, inciso IX, ambos da Lei n. 12.594/2012, leva à conclusão de 

que, mesmo não existindo estabelecimento apto ao cumprimento da 

medida de internação no domicílio do menor infrator e de sua família, 

impõe-se sua inclusão em programa de meio aberto na comarca de 

moradia de seus familiares. Nesse sentido: HC 285.538/SP, Rel. 
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Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 2.4.2014; HC 316.873/SP, Rel. 

Ministro Felix Fischer, DJe de 12.8.2015.

4. Embora a aplicação do disposto no art. 49, II, da Lei n. 

12.594/2012, esteja condicionada a que os atos infracionais não tenham 

sido cometidos mediante violência ou grave ameaça (o que ocorreu na 

hipótese dos autos), o caso concreto revela situação excepcional na 

qual o melhor interesse do adolescente infrator reside em cumprir a 

medida socioeducativa que lhe foi imposta, no local do domicílio de 

seus pais, em Cuiabá/MT. Diretriz não absoluta, mas preferencial, no 

sentido de que o cumprimento da medida socioeducativa deve ocorrer, 

em regra, no local de domicílio dos pais do menor infrator.

5. Na hipótese em exame, a narrativa do histórico do educando 

em Brasília, desde 2015, demonstra que a distância de sua família, com 

a qual ainda mantém vínculos e que pode infl uenciá-lo positivamente, 

e o fato de estar em situação de rua desde agosto/2016, não favorecem 

a recuperação pretendida por meio das medidas socioeducativas. 

Evidência disso é que o reeducando já passou por vários abrigos e não 

conta com exemplos positivos de comportamento nesta cidade.

Assim sendo, a excepcionalidade se justifi ca na medida em que 

o exame de sua conduta como um todo, embora denote a persistência 

nas ilicitudes, não revela uma personalidade agressiva voltada para a 

prática de delitos violentos.

6. Torna-se irrelevante o fato de que o Estado do Mato Grosso 

não dispõe de nenhuma unidade de custódia de semiliberdade, se 

existe permissivo legal para que o menor seja incluído em programa 

de meio aberto, máxime quando existe pedido da Defensoria Pública 

nesse sentido, com o qual concorda o Ministério Público.

7. Conflito de competência conhecido, para declarar a 

competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Infância 

e da Juventude de Cuiabá/MT, o suscitado, para conduzir a presente 

execução de medida socioeducativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por 
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unanimidade, conhecer do confl ito e declarar competente o Suscitado, Juízo 

de Direito da 2ª Vara Especializada da Infância e da Juventude de Cuiabá/MT, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, 

Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Maria Th ereza de 

Assis Moura, Jorge Mussi, Sebastião Reis Júnior e Nefi  Cordeiro votaram com 

o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2017 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 31.10.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Cuida-se de confl ito negativo 

de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de 

Medidas Socioeducativas do Distrito Federal (e-STJ fl s. 103/104) em face de 

decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Infância e da Juventude 

de Cuiabá/MT (e-STJ fl . 90) que se recusou a aceitar a guia de execução da 

medida socioeducativa de semiliberdade, imposta ao adolescente A. M. B. D. S., 

pela Justiça do DF, em razão da prática de atos infracionais análogos aos delitos 

tipifi cados no art. 155, caput, art. 157, § 1º, e 147, caput, todos do Código Penal.

O Juízo suscitado (de Cuiabá/MT) recusou-se a aceitar a competência 

para dar prosseguimento à execução da medida, ao fundamento de que a 

Comarca não dispõe de estabelecimento socioeducativo de semiliberdade.

Retornando os autos ao Distrito Federal, a Defensoria Pública solicitou 

(e-STJ fl s. 97/99) a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade 

pela medida de liberdade assistida, de maneira que a execução pudesse ser 

remetida a Cuiabá e a pena pudesse ser cumprida no local em que a família do 

socioeducando reside.

Entretanto, o Juízo suscitante (de Brasília/DF), sem decidir sobre o 

pedido de progressão de regime, insistiu na sua incompetência para conduzir 

a execução da medida socioeducativa imposta ao apenado, forte no disposto no 

art. 36 da Lei n. 12.594/2012, c/c o art. 147, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que preconiza que “a execução das medidas poderá ser delegada à 

autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde 

sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente”.
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Acrescentou ainda:

A delegação sugerida pelo ECA sofreu restrições após a edição da Resolução 

165/2012 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu ser “vedado o 

processamento da execução por carta precatória”.

A vedação tornou inviável a execução da medida por outro juízo que não 

aquele do local da residência do adolescente, uma vez que é direito seu ser 

acompanhado por seus pais ou responsáveis durante a execução da medida 

socioeducativa (art. 49, I, do ECA) e este acompanhamento deve ser feito 

exclusivamente pelo Juízo da comarca (ou circunscrição) de domicílio do 

adolescente.

Assim, uma vez que não me é dado acompanhar a evolução socioeducativa 

de Alleyxssonn em qualquer estabelecimento de Cuiabá-MT, nem ao menos seria 

lícito a apreensão do jovem em seu domicílio para cumprimento de medida 

em Brasília-DF, entendo-me, como já registrei alhures, incompetente para o 

processamento deste feito. (e-STJ fl . 104).

Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o Ministério Público Federal, 

em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Julieta E. Fajardo 

Cavalcanti de Albuquerque (e-STJ fl s. 116/118), opinou pela competência do 

Juízo suscitado, de Cuiabá/MT.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): O confl ito merece 

ser conhecido, uma vez que os Juízos que suscitam a incompetência estão 

vinculados a Tribunais diversos, sujeitando-se, portanto, à jurisdição desta Corte, 

a teor do disposto no art. 105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.

Questiona-se, nos autos, se o local da residência dos familiares do educando 

é o que define a competência para execução de medida socioeducativa de 

semiliberdade a ele imposta, ainda que o Estado no qual residem seus pais não 

possua nenhum estabelecimento adequado para o cumprimento da medida em 

questão.

O jovem em questão à época do delito (02.10.2016) contava 17 (dezessete) 

anos (data de nascimento 29.05.1999) e admitiu, em juízo, parte dos atos 

infracionais pelos quais foi condenado. Senão vejamos:
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(...) informou que subtraiu de dentro de um veículo um molho de chaves, 

controle remoto de portão e uma correspondência. Declarou que se encaminhou 

ao endereço declinado na correspondência, ingressou ao apartamento com 

a intenção de subtrair outros objetos, contudo, se deparou com o imóvel em 

reforma. Relatou que diante do fato, passou a transitar no interior do prédio, 

quando ingressou em outro apartamento, mediante arrombamento da porta 

de serviço e de lá subtraiu diversos objetos, com os quais se evadiu após ouvir a 

chegada dos moradores. Prosseguiu informando que já no subsolo do prédio, foi 

contido por um homem e, em seguida, o proprietário do segundo apartamento 

chegou e passou a lhe ofender, razão pela qual revidou com xingamentos, 

negando ter realizado ameaças.

(e-STJ fl s. 33/34)

No entanto, tanto o proprietário do segundo apartamento invadido quanto 

o síndico do prédio, responsável pela imobilização do adolescente no subsolo do 

prédio, informaram que, a par de levar consigo duas facas e os bens subtraídos 

do apartamento 508 do bloco K da SQN 215 (um óculos, um relógio, um par 

de tênis, dois notebooks, três tablets, alguns HD’s externos e uma mochila), o 

adolescente teria ameaçado a ambos dizendo: “Eu vou te matar. Eu sei onde 

você mora. Eu vou voltar. Vou passar no máximo 45 dias internado e volto” 

(e-STJ fl . 35).

Diante das evidências de autoria e materialidade, a sentença atribuiu ao 

adolescente as condutas infracionais descritas nos arts. 155, caput, 155, § 4º, I, e 

147, todos do Código Penal.

Para determinar a medida socioeducativa mais adequada à ressocialização 

do infrator, a Magistrada de primeiro grau levou em consideração as seguintes 

condições sociais e pessoais:

Segundo as informações constantes nos autos, [A. M.] conta 17 anos. Em Juízo, 

declarou que faz uso eventual de maconha, não está estudando, tendo parado no 

primeiro ano do Ensino Médio. Disse estar residindo em Cuiabá/MT na companhia 

de sua genitora, mas decidiu voltar para o Distrito Federal tendo a intenção de 

procurar um tio e trabalhar na companhia dele. Estava em um abrigo no Distrito 

Federal, mas se evadiu e permanece na rua.

[A. M.] registra quatro passagens anteriores por este Juízo todas por ato 

infracional análogo ao crime de furto. O jovem já respondeu a um processo 

internado provisoriamente, tendo ao final sido a ele aplicada a medida 

socioeducativa de liberdade assistida. Nos demais processos o jovem recebeu 

remissão processual sem aplicação de medidas.

Os relatórios sociais, fl s. 44/45 e 71/72, informam que a família do jovem 

reside em Cuiabá/MT e que [A. M.] veio para Brasília porque não gostava de 
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onde morava. Disse estar morando na casa da mãe de um amigo no Paranoá. 

Em contato com a genitora, ela disse que imaginava que seu fi lho estava morando 

na casa de um tio paterno. Disse que diversas vezes o jovem sai de casa sem 

avisar. A genitora afirmou não ter recursos para manter o representado 

em casa. O jovem já passou por diversas unidades de acolhimento no Distrito 

Federal e foi levado para onde seus genitores residem por três vezes. [A. M.] está 

evadido da UNACAS desde agosto de 2016 e está em situação de rua. Disse 

já ter tido experiência laboral em uma ofi cina mecânica. O adolescente não está 

frequentando a escola. O jovem alega que dorme em pousadas da W3 Norte, 

mas não indicou como custeia as estadias.

Em atenção a todo o contexto exposto, observa-se que [A. M.], a despeito das 

intervenções do Estado com a aplicação de medidas socioeducativas, persiste na 

prática de ilicitudes, a demonstrar que atua na falsa expectativa de impunidade, 

difi cultando, dessa maneira, qualquer evolução em seu processo ressocializador. 

(negritei).

O relatório de atendimento inicial e internação provisória datado de 

03.10.2016 (e-STJ fl s. 27/29) e assinado por psicóloga acrescenta:

Conforme relato do adolescente, residia desde 30/09/2015 na Casa Transitória 

de Brasília. Já passou pelo Abrigo Transforme e Aldeias SOS. Foi levado a Cuiabá/

MT, onde moram seus familiares, por três vezes. Recentemente, veio para 

Brasília com o intuito de morar com um tio no Paranoá. Entretanto, esse tio e 

nenhum outro familiar não abrigou o adolescente.

Relata que fugiu de casa após desentendimentos com o padrasto e resolveu 

voltar para Brasília, onde havia morado por um tempo quando criança. Apesar das 

desavenças, os vínculos familiares parecem estar preservados tanto com a família 

materna quanto com a paterna.

A genitora trabalha como cabeleireira, o padrasto e o pai são pedreiros. O pai 

reside em Mato Grosso em virtude de trabalho.

Está evadido da UNACAS desde em agosto de 2016. Está em situação de 

rua, por vezes, consegue pagar diária em pousadas da W3 Norte.

(...)

O adolescente afi rma pretende voltar à escola assim que retornar a Cuiabá 

para junto da família. A família foi orientada quanto à necessidade de retorno 

para junto da genitora e quanto à matrícula escolar do adolescente.

(negritei)

Diante desse contexto, a sentença proferida pela Juíza de Direito do 

NAI-JUD do DF (processo n. 2016.01.3.010396-4) estabeleceu a medida de 

semiliberdade por prazo indeterminado não superior a 3 (três) anos que começou 
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a ser cumprida na Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas no dia 

18.11.2016 (cf. Ofício n. 426/2016 – URSE à e-STJ fl . 58).

No entanto, já no dia 1º.12.2016, após a concessão de pernoite em virtude 

de avaliação positiva, o socioeducando já se negou a retornar ao estabelecimento 

e, em 20.12.2016, a mãe do adolescente entrou em contato com assistente 

social-psicóloga da Unidade de Acolhimento de Adolescentes em situação de 

Rua (UNACAS) para informar que comprara passagem de ônibus para que o 

adolescente retornasse à sua cidade de origem (Cuiabá/MT), naquele dia, às 

17:30, após o que ela se comprometia a apresentá-lo ao Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso para dar seguimento ao cumprimento da medida socioeducativa.

O art. 147, § 2º, do ECA preconiza que “A execuçã o das medidas poderá 

ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou 

do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente”.

Como bem observou o Juízo suscitante, “A delegação sugerida pelo ECA 

sofreu restrições após a edição da Resolução 165/2012 do Conselho Nacional 

de Justiça que estabeleceu ser ‘vedado o processamento da execução por carta 

precatória’” (e-STJ fl . 104).

Tais comandos devem ser interpretados em conjunto com o disposto no 

art. 124, VI, da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que 

prevê:

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 

seguintes:

(...)

VI  - perm anecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao 

domicílio de seus pais ou responsável;

Deve-se ter em conta, também, que o art. 49, II, da Lei n. 12.594/2012, 

ao regulamentar a execução de medidas socioeducativas a serem aplicadas a 

adolescente infrator, estabeleceu:

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida 

socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei: 

[...] 

II - ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para 

o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato 

infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando 
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o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de 

residência.

A Quinta Turma desta Corte vem entendendo que “A execução 

de medidas socioeducativas destinadas aos menores infratores parte de 

princípios e busca objetivos diversos daqueles que orientam a execução penal 

dos cidadãos plenamente imputáveis. Desse modo, não é sem razão - até 

mesmo pela crescente tendência de emprestar força normativa aos princípios 

no ordenamento jurídico - que a citada Lei n. 12.594/1912 enumera, dentre 

aqueles que informam a execução das medidas socioeducativas do adolescente 

infrator, o princípio do ‘fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários 

no processo socioeducativo’ (art. 35, inciso IX).” (HC 394.956/SP, Rel. Ministro 

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.06.2017, DJe 1º.08.2017).

Nessa linha de raciocínio, a interpretação sistemática do direito previsto 

no art. 49, inciso II, com o princípio insculpido no art. 35, inciso IX, ambos da 

Lei n. 12.594/2012, leva à conclusão de que, mesmo não existindo estabelecimento 

apto ao cumprimento da medida de internação no domicílio do menor infrator e de sua 

família, impõe-se sua inclusão em programa de meio aberto na comarca de moradia 

de seus familiares. Nesse sentido: HC 285.538/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, DJe 2.4.2014; HC 316.873/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de 

12.8.2015.

De outro lado, a jurisprudência desta Corte também reconhece que “o 

direito previsto no art. 49, inciso II, da Lei n. 12.594/2012, não é absoluto, 

admitindo-se, excepcionalmente, a execução da medida socioeducativa de 

internação em localidade diversa da comarca de residência dos familiares 

ou responsáveis do menor, quando as circunstâncias do caso concreto não 

recomendarem a substituição da medida imposta por outra a ser cumprida em 

meio aberto, ainda que o ato infracional tenha sido praticado sem violência ou 

grave ameaça” (HC 387.633/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 16.05.2017, DJe 23.05.2017 – negritei).

Tenho que, na hipótese em exame, está-se diante de uma situação de 

excepcionalidade na qual, a despeito da reserva contida no art. 49, II, da Lei n. 

12.594/2012, no tocante a atos infracionais cometidos mediante grave ameaça, 

revela-se de todo conveniente que o adolescente infrator cumpra a medida 

socioeducativa que lhe foi imposta, no local do domicílio de seus pais, mesmo 

que o Estado do Mato Grosso não disponha de nenhuma unidade de custódia 

de semiliberdade, conforme esclarece o Juízo suscitado – da 2ª Vara da Infância 
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e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, no Ofício n. 418/2017 – GAB, de 

18.09.2017 (e-STJ fl . 240), já que existe dispositivo legal que autoriza a sua 

inclusão em programa de meio aberto.

A narrativa do seu histórico em Brasília demonstra que a distância 

de sua família, com a qual ainda mantém vínculos e que pode infl uenciá-lo 

positivamente, e o fato de estar em situação de rua desde agosto/2016 não 

favorecem a recuperação pretendida por meio das medidas socioeducativas. 

Evidência disso é que, além da presente condenação por atos infracionais 

similares ao furto qualifi cado e à ameaça, o reeducando, desde 2015, contava 

com quatro passagens anteriores pelo Juízo do DF, todas por ato infracional 

análogo ao crime de furto, já passou por vários abrigos e não conta com exemplos 

positivos de comportamento nesta cidade.

O exame de sua conduta como um todo, embora denote a persistência nas 

ilicitudes e a crença na impunidade, não revela uma personalidade agressiva 

voltada para a prática de delitos violentos.

Assim sendo, tendo em conta os princípios que regem a execução das 

medidas socioeducativas e determinam seja dada “prioridade a práticas ou 

medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades 

das vítimas” (art. 35, III, da Lei n. 12.594/2012), assim como ao “fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo” (art. 35, 

IX, da Lei n. 12.594/2012), e levando-se em consideração que existe, nos 

autos, pedido formulado pela Defensoria Pública, ainda pendente de decisão, 

solicitando a substituição da medida de semiliberdade pela de liberdade assistida, 

pedido esse com o qual concordou o Ministério Público, entendo plenamente 

aplicável ao caso concreto o disposto no art. 49, II, da Lei n. 12.594/2012, de 

maneira a possibilitar que o adolescente infrator condenado possa cumprir sua 

pena na comarca em que residem seus pais.

Ante o exposto, conheço do confl ito, para declarar a competência do Juízo de 

Direito da 2ª Vara Especializada da Infância e da Juventude de Cuiabá/MT, o 

suscitado, para conduzir a presente execução de medida socioeducativa.

É como voto.




