
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.220.601 - PE (2010/0196016-3)
  

RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : THEREZA DE LOURDES SOUZA AGUIAR 
ADVOGADO : MARCELLE MÁRCIA DE LARCEDA MOREIRA LYRA E 

OUTRO(S)
DECISÃO

Recurso especial interposto pela União, com fundamento no artigo 105, 

inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Turma do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

"Constitucional. Administrativo. Prescrição 
quinquenal. Filha maior. Art. 7º, II, da Lei nº 3.765/60. Pensão 
especial de ex-combatente. Direito à pensão. Possibilidade de 
cumulação com outros benefícios previdenciários. Honorários 
advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação e juros 
moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Apelo da autora 
parcialmente provido e apelo da União e remessa oficial 

improvidos." (fl. 226).

Opostos embargos declaratórios, restaram rejeitados.

A insurgência especial está fundada na violação dos artigos 535, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em face de omissão quanto aos pontos suscitados, e 

do artigo 5º da Lei nº 3.373/58, ao argumento de que a lei só deferia pensão 

temporária  aos filhos de qualquer condição até 21 anos ou, se inválido, até o fim da 

invalidez, e, ainda, às filhas maiores de 21 anos desde que fossem solteiras e não 

ocupassem cargo público permanente, não fazendo jus à pensão especial a filha maior, 

casada, de ex-combatente falecido antes da Constituição Federal de 1988.

Acrescenta a recorrente que, ainda sob a égide da Lei nº 4.242/63, 

somente era devida a pensão se o ex-combatente se encontrasse incapacitado, sem 

poder prover os seus próprios meios de subsistência, sequer alcançando, tal 

dispositivo, os ex-combatentes que estiveram em missão no litoral, e que, com o 

advento da Lei nº 8.059/90, nem mesmo as filhas maiores de 21 anos solteiras e não 

inválidas fazem jus à pensão especial.

Assevera, ainda, que se fosse devida, a pensão não tem equivalência com 

o soldo de Segundo Tenente, estabelecido na legislação superveniente, mas com o 

soldo de Segundo Sargento, previsto na legislação vigente ao tempo do óbito do 

instituidor da pensão.

Sustenta, por fim, violação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, ao 

argumento de que os juros não podem ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano 
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e do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os 

honorários devem ser fixados consoante a apreciação equitativa do juiz, podendo ser 

estipulado em valor aquém do limite previsto no parágrafo 3º quando se mostrar 

excessivamente elevado.

O recurso foi admitido na origem como representativo de controvérsia.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso 

especial.

Tudo visto e examinado, decido.

É de se desafetar o recurso, com o cancelamento da sua submissão ao 

rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, em face da especificidade da 

matéria.

Com efeito, dispõe o artigo 543-C do Código de Processo Civil:

"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de 
recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso 
especial será processado nos termos deste artigo.

(...)
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: 
I - terão seguimento denegado na hipótese de o 

acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal 
de Justiça; ou 

II - serão novamente examinados pelo tribunal de 
origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do 
Superior Tribunal de Justiça."

E os artigos 1º e 2º da Resolução nº 8, de 7 de agosto de 2008, do 

Superior Tribunal de Justiça:

"Art. 1º Havendo multiplicidade de recursos especiais 
com fundamento em idêntica questão de direito, caberá ao presidente 
ou ao vice-presidente do tribunal recorrido (CPC, art. 541) admitir 
um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão 
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando os demais 
suspensos até o pronunciamento definitivo do Tribunal. 

§ 1º Serão selecionados pelo menos um processo de 
cada Relator e, dentre esses, os que contiverem maior diversidade de 
fundamentos no acórdão e de argumentos no recurso especial. 

§ 2º O agrupamento de recursos repetitivos levará em 
consideração apenas a questão central discutida, sempre que o exame 
desta possa tornar prejudicada a análise de outras questões argüidas 
no mesmo recurso. 

§ 3º A suspensão será certificada nos autos. 
§ 4º No Superior Tribunal de Justiça, os recursos 

especiais de que trata este artigo serão distribuídos por dependência 
e submetidos a julgamento nos termos do art. 543-C do CPC e desta 

Documento: 15001526 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 02/05/2011 Página  2 de 3



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Resolução." 

Ao que se tem, da letra dos dispositivos normativos transcritos, os 

recursos especiais devem ser admitidos como representativos da controvérsia quando 

houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

devendo ser selecionado aquele que contiver maior diversidade de fundamentos no 

acórdão e de argumentos no recurso especial. 

Extrai-se, ainda, da norma, que o entendimento firmado em recurso 

especial processado sob o regime de recurso representativo de controvérsia é aplicável 

a todos os recursos com fundamento em idêntica questão de direito.

In casu , o presente recurso foi admitido na origem como representativo, 

nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, regulamentado pela 

Resolução nº 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre, contudo, que, após acurada análise do recurso, verifica-se que o 

cerne da questão envolve qual a legislação aplicável para apuração do valor da pensão.

E tal questão, por certo, constitui matéria específica, sendo forçoso a 

desafetação do presente recurso especial como representativo de controvérsia, e o 

cancelamento da sua submissão ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, cancelo a submissão do presente recurso especial ao 

regime do artigo 543-C, do CPC, tornando sem efeito a decisão de fls. 319/320.

Oficie-se ao Presidente do Tribunal de origem, comunicando-lhe que foi 

cancelada a submissão do presente recurso especial ao regime do artigo 543-C do 

Código de Processo Civil. 

Após, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se.

Intimem-se.
Brasília, 14 de abril de 2011.

Ministro Hamilton Carvalhido , Relator
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