Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.675 - MT (2010/0062207-7) (f)
AGRAVANTE : BRASIL TELECOM S/A
ADVOGADOS : ELADIO MIRANDA LIMA
MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTRO(S)
ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO
AGRAVADO
: CUIABÁ
900
TECNOLOGIA
EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO : DEUSLIRIO FERREIRA E OUTRO(S)
RELATÓRIO
O

EXMO.

SR.

MINISTRO

PAULO

DE

TARSO

SANSEVERINO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de
fls. 3.355/3.356, pela qual neguei seguimento ao recurso especial por
incidência do Enunciado n. 284/STF.
A parte agravante aduz a inaplicabilidade do referido Enunciado,
aduzindo tratar-se de dissídio notório (fls. 3.375/3.380).
É o relatório.
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Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.675 - MT (2010/0062207-7) (f)
VOTO
O

EXMO.

SR.

MINISTRO

PAULO

DE

TARSO

SANSEVERINO (Relator): A irresignação não merece acolhida, uma vez que
é evidente a deficiência na fundamentação recursal, pois a parte limita-se a
aduzir dissídio pretoriano, sem, contudo, indicar os dispositivos acerca dos
quais haveria a divergência, razão pela qual é incidente o Enunciado n.
284/STF. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. NECESSIDADE
MESMO EM RECURSO ESPECIAL POR DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF. EXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O recorrente não particulariza quais preceitos legais infraconstitucionais
estariam supostamente afrontados ao indicar a divergência jurisprudencial,
o que caracteriza a ocorrência de alegação genérica e evidencia a deficiência
na fundamentação recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF.
2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
da impossibilidade de se analisar recurso que trata de danos morais com
base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas
características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão
sempre distintos.
3. Em relação à sucumbência recíproca, esta Corte entende que o valor da
indenização por danos morais, pleiteado na inicial, trata-se de valor
estimativo. Assim, não há sucumbência recíproca simplesmente pela
fixação da condenação em quantia inferior ao pleiteado. Porém, in casu,
houve diversos pedidos, e somente houve condenação em indenização por
danos morais. Sendo assim, caracterizada está a sucumbência recíproca, nos
termos do art. 21 do CPC.
Agravo regimental parcialmente provido, para determinar a compensação
das verbas de sucumbência.
(AgRg no REsp 1192193/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
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