
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.479 - RJ (2008/0261330-5)
  

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : PEDRO DE VASCONCELOS TORRES DANTAS 
ADVOGADOS : ANTÔNIO CARLOS DANTAS RIBEIRO    

ALICE MOREIRA FRANCO E OUTRO(S)
RECORRIDO : JORGE HENRIQUE LOPES DA CUNHA 
ADVOGADO : MARCELO DINIS MARQUES DA COSTA BRAGA E OUTRO(S)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por PEDRO DE VASCONCELOS TORRES 

DANTAS com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O recurso foi admitido na origem sob o regime do art. 543-C do Código de Processo 

Civil como representativo da controvérsia. O ponto a ser submetido a julgamento pelo 

procedimento dos recursos repetitivos diz respeito à possibilidade de a parte autora interpor 

recurso adesivo de decisão que, em pedido de indenização por danos morais, fixa o valor da 

condenação em patamar inferior ao pleiteado. O recurso invoca violação do art. 500 do Código 

de Processo Civil e dissídio jurisprudencial, além de referir-se à Súmula 326 desta Corte.

Ante o exposto, determino:

a) a comunicação, com cópia da presente decisão, aos demais ministros integrantes 

da Corte Especial e aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos 

estados, nos termos e para os fins previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução nº 8, de 7.8.2008, deste 

tribunal;

b) a suspensão do julgamento dos recursos especiais sobre a matéria a mim 

distribuídos;
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c) a concessão de vista ao Ministério Público para oferecimento de parecer, no prazo 

de quinze dias.

Publique-se e intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2011.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

Relator
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