
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 918.643 - RS  (2007/0011372-6)     
RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : K B H E OUTROS
ADVOGADO : ALDO AYRES TORRES E OUTRO
RECORRIDO : M R N H E OUTROS
ADVOGADO : ATHOS GUSMÃO CARNEIRO 
RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS : LINO ALBERTO DE CASTRO 

 ANA LÚCIA ANTINOLFI E OUTRO(S)

 EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. RECURSO 
ESPECIAL. ALIENAÇÕES FEITAS PELO CÔNJUGE 
VARÃO, FALECIDO, EM NOME DE SUA ESPOSA. 
MORTE DO VARÃO SEM DEIXAR PATRIMÔNIO. 
INVASÃO DA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO. VOTO 
VENCIDO.
1. Hipótese em que o de cujus, casado pela terceira vez, destina 
parte significativa de seu patrimônio para adquirir, em nome de 
sua nova esposa e dos filhos desta, bens imóveis e um 
automóvel e que, em função disso, faleceu sem patrimônio 
algum. Os filhos propõem ação visando à declaração de 
ineficácia dessas aquisições, de modo que delas constem o 
falecido como adquirente. Argumenta-se que o de cujus  colocou 
os bens em nome de terceiros para desviar o patrimônio das 
constantes investidas de sua segunda esposa.
2. O órgão julgador dos embargos infringentes não fica adstrito 
aos fundamentos do voto minoritário, devendo apenas ater-se à 
diferença havida entre a conclusão dos votos vencedores e do 
vencido. Precedentes.
3. Se o acórdão reconhece que os bens foram adquiridos com o 
produto da venda de outros bens da propriedade do de cujus , 
com valores depositados em conta-vinculada ao FGTS ou 
mesmo com o dinheiro decorrente de rescisões de contratos de 
trabalho, é possível aferir que ele possuía patrimônio suficiente 
para essas aquisições, independentemente de uma prova 
específica de quanto ganhava por mês. Essa conclusão ganha 
especial relevo na hipótese em que a boa condição financeira do 
falecido não foi posta em questão por nenhuma das partes.
4. Não é possível argumentar que os herdeiros do falecido, pelo 
mero fato de terem ciência das aquisições promovidas por seu 
pai, não poderiam questionar esses negócios jurídicos porque 
teriam sido beneficiados  pelo suposto desvio patrimonial 
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decorrente das aquisições. Inexiste benefício numa situação em 
que o pai promove negócios jurídicos que deixarão os herdeiros 
sem patrimônio no futuro. 
5. O instituto da simulação, entendido em sentido largo, 
comporta duas espécies: a absoluta e a relativa. Na primeira, a 
própria essência do negócio jurídico é simulada, de modo que 
na ação deve-se anulá-lo (conforme o CC/16) ou declará-lo nulo 
(conforme o CC/02) de maneira integral, com o retorno das 
partes ao status quo ante . Na segunda, também chamada 
dissimulação , o que ocorre é que as partes declararam praticar 
um negócio jurídico, mas na verdade tinham a intenção de 
praticar outro. Nessas situações, não é necessário requerer que 
seja restabelecido o estado anterior, bastando que o autor da 
ação requeira a conversão do negócio jurídico, de modo que ele 
corresponda precisamente à intenção das partes.
6. Se o Tribunal reconhece, contudo, que a intenção do de cujus  
fora exatamente no sentido dos negócios supostamente 
dissimulados, ou seja, que ele de fato queria adquirir bens para 
sua última companheira, a tese da simulação não pode ser 
reconhecida por força do óbice da Súmula 7/STJ.
7. O reconhecimento da existência de união estável anterior ao 
casamento é suficiente para afastar a norma, contida no CC/16, 
que ordenava a adoção do regime da separação obrigatória de 
bens nos casamentos em que o noivo contasse com mais de 
sessenta, ou a noiva com mais de cinquenta anos de idade, à 
época da celebração. As idades, nessa situação, são 
consideradas reportando-se ao início da união estável, não ao 
casamento.
8. O requisito do prequestionamento demanda que a matéria, 
como um todo, tenha sido enfrentada pelo Tribunal de origem. 
Eventual anulação do processo com base na ofensa ao art. 535 
do CPC apenas para que o Tribunal se manifeste expressamente 
quanto a um tema que foi debatido em todo o processo 
implicaria ofensa ao princípio da razoável duração do processo 
(art. 5º, LXXVII, da CF/88). 
9. Em tese, para que se reconheça a invasão das legítimas em 
decorrência de eventual doação promovida pelo de cujus , seria 
necessária a prova do patrimônio total do doador, em 
comparação com o bem doado. Entretanto, numa hipótese em 
que o pai dos recorrentes falece sem deixar patrimônio algum , 
naturalmente essa prova pode ser dispensada. Não há duvida da 
ocorrência de doações inoficiosas.
10. Se a viúva jamais acumulara capital para adquirir bens 
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imóveis até o momento em que se uniu ao de cujus , não é 
razoável supor que ela tivesse passado a ter condições de 
acumular vultoso patrimônio, por esforço próprio, após a união. 
Do mesmo modo, se o de cujus  sempre adquiriu bens, conforme 
sugere o fato de ele ter atravessado duas separações com 
partilhas disputadas, também não é razoável pensar que ele 
deixou de ter possibilidade de comprar qualquer coisa depois de 
se unir à ré. Deve-se, portanto, reconhecer que os bens 
controvertidos foram adquiridos pelo de cujus  e 
concomitantemente doados à viúva. Há, portanto, doação 
inoficiosa de 50% do patrimônio total.
11. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros 
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no 
julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrighi, divergindo do 
voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, dar provimento ao recurso especial. 
Vencido o Sr. Ministro Relator Massami Uyeda.  Os Srs. Ministros Sidnei 
Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Nancy 
Andrighi. Impedido o Sr. Ministro Vasco Della Giustina. Lavrará o acórdão a 
Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 26 de abril de 2011(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 918.643 - RS (2007/0011372-6)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : K B H E OUTROS
ADVOGADO : ALDO AYRES TORRES E OUTRO
RECORRIDO : M R N H E OUTROS
ADVOGADO : ATHOS GUSMÃO CARNEIRO E OUTRO
RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS : LINO ALBERTO DE CASTRO    

ANA LÚCIA ANTINOLFI E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator): 

Os elementos dos autos dão conta de que K. B. H. E OUTROS 

ajuizaram, em 17/09/1998, ação ordinária em face de M. R. N. H. E OUTROS, com 

pedido de liminar, narrando os autores, em síntese, serem filhos, genro e noras de 

T. H., falecido em 21 de maio de 1988, casado em primeiras núpcias com M. B. H. - 

mãe dos autores -, em segundas núpcias com N. B. S. H., e em terceiras núpcias 

com a ré M. R. N. H.

Aduziram os autores K. B. H. E OUTROS que, antes do casamento 

com a ré M. R. N. H., o de cujus  T. H. com ela viveu em concubinato, que perdurara 

aproximadamente 6 (seis) anos, sendo, posteriormente, o casamento entre ambos 

antecedido de pacto antenupcial, adotando-se o regime de separação convencional, 

com cláusula de separação total de bens. 

Alegaram os autores K. B. H. E OUTROS, outrossim, que, tendo em 

vista o fato de que as segundas núpcias do de cujus  T. H. com N. B. S. H. havia 

sido dissolvida de forma "tumultuada" , para preservar o seu patrimônio, T. H. 

transferiu todos os seus bens particulares para a ré M. R. N. H., bem como, em 

nome dela e dos respectivos filhos, fez aquisições, dando delas ciência aos autores, 

mediante a promessa de que, posteriormente, tais bens retornariam ao patrimônio 

que constituiria a legítima dos herdeiros-autores o que, contudo, não ocorreu.

Afirmaram os autores, assim, o regime de bens adotado no 

casamento entre T. H. e M. R. N. H. - separação convencional -, seria ineficaz, 

porquanto, tendo em vista a idade dos nubentes quando da celebração do 

casamento (T. H. com 63 anos, e M. R. N. H. com 53 anos), o regime correto seria o 
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da separação legal, que, por sua vez, não permite doações e compra e venda de 

bens de forma simulada entre os cônjuges, quer anteriormente, quer posteriormente 

ao início do vínculo conjugal. Alegaram, também, que os bens teriam sido 

adquiridos por M. R. N. H. unicamente com os recursos do de cujus  T. H., não 

havendo esforço comum do casal para a aquisição, o que tornaria ineficazes as 

doações e os contratos de compra e venda simulados promovidas pelos então 

cônjuges T. H. e M. R. N. H.

Requereram os autores, ao final: i) a declaração da ineficácia do 

regime da separação convencional; ii) a ineficácia das aquisições feitas pela ré M. 

R. N. H. ou por interpostas pessoas em relação aos bens descritos na inicial; iii) o 

reconhecimento do direito sucessório dos autores às verbas correntes do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, do Programa de Integração Social - PIS e 

da rescisão do contrato de trabalho de T. H., em razão de sua morte, bem como das 

contas bancárias e cadernetas de poupança do de cujus;  e iv) a intimação do 

credor hipotecário da ré M. R. N. H., o BANCO BRADESCO S. A. (fls. 3/23, volume 

1).

Após regular instrução, a ação foi julgada parcialmente procedente 

pelo r. Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Canoas/RS (fls. 

1.275/1.297, volume 6).

Interpostos recursos de apelação por K. B. H. E OUTROS (fls. 

1.320/1.407, volume 7), M. R. N. H. E OUTROS (fls. 1.345/1.364, volume 7) e pelo 

BANCO BRADESCO (fls. 1.366/1.376, volume 7), e apresentadas contra-razões por 

K. B. H. E OUTROS (fls. 1415/1423), o egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, por maioria, conferiu provimento ao recurso de K. B. H. E OUTROS, negou 

provimento ao apelo de M. R. N. H. E OUTROS  e proveram, em parte, o apelo do 

Banco-assistente (fls. 1.469/1.497, volume 7), conforme assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. Não cumprindo o 

agravante a exigência do art. 523 do CPC, não é de ser conhecido o 

agravo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A questão 

já foi enfrentada por esta Câmara quando do julgamento de anterior 

agravo neste processo, razão pela qual não é de ser conhecida 

agora quando renovada em sede de apelação. PRELIMINAR DE 

Documento: 1047997 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/05/2011 Página  5 de 44



 

 

Superior Tribunal de Justiça

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO ASSISTENTE 

REJEITADA. Assistência deferida (fl. 1081) em face da 

não-impugnação do pedido pelas partes, no prazo estabelecido no 

art. 51, caput, do CPC. MÉRITO. Bens adquiridos em nome da 

companheira (depois esposa), com intuito de fraudar o direito de 

terceiros. Pacto antenupcial que não prevê a incomunicabilidade 

dos bens adquiridos pelo esforço comum. Direito dos herdeiros à 

meação. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. A rejeição de um 

fundamento do pedido não gera sucumbência parcial, quando o 

resultado da demanda atribui aos autores a integralidade do 'bem 

da vida' buscado, embora por razões diversas" .

Opostos embargos infringentes por M. R. N. H. E OUTROS (fls. 

1.501/1.514, volume 7) e pelo BANCO BRADESCO (fls. 1.517/1.519, volume 7), e 

apresentadas contra-razões por K. B. H. E OUTROS (fls. 1524/1551, volume 7), o 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, conferiu 

provimento ao recurso, conforme assim ementado:

"CASAMENTO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. VALIDADE. Casamento em separação convencional 

adequadamente contratada. Não há óbice para doações entre 

cônjuges. Negócios jurídicos válidos e eficazes. Eventual simulação 

com conhecimento dos que, agora, pretendem anular as doações. 

DERAM PROVIMENTO."  (fls. 1.575/1.601, volume 8).

Opostos sucessivos embargos de declaração por K. B. H. E 

OUTROS (fls. 1.603/1.637, volume 8; e 1.647/1.650, volume 8), o egrégio Tribunal a 

quo conferiu parcial provimento aos primeiros (fls. 1.640/1.645), e não conheceu 

dos segundos embargos (fls. 1.653/1.658).

Interposto recurso especial por K. B. H. E OUTROS (fls. 

1.662/1.694, volume 8), o Ministro Humberto Gomes de Barros, monocraticamente, 

entendendo por violado o art. 535 do Código de Processo Civil, conferiu provimento 

ao apelo nobre, para "anular o acórdão de embargos de declaração (fls. 1640/1645) 

e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento"  (fl. 

1.783, volume 8).
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 Com o retorno dos autos ao Tribunal a quo, foi lavrado novo 

acórdão de embargos de declaração, tendo sido os embargos acolhidos, em parte, 

para o fim de prequestionar expressamente os arts. 2º, 128, 302, 471, 515 e 530 do 

Código de Processo Civil (fls. 1.794/1.802).

No presente recurso especial de fls. 1.817/1.853 (volume 9), 

interposto por K. B. H. E OUTROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas 

"a" e "c", da Constituição Federal de 1988, buscam os recorrentes a reforma do r. 

decisum , sustentando:

i) Negativa de vigência dos arts. 535, inciso II, e 530 do Código de 

Processo Civil, porquanto o julgado teria sido obscuro e omisso no tocante à base 

de cálculo dos honorários de sucumbência, alegando os recorrentes ainda que, nos 

termos do limite da matéria trazida em sede de embargos de divergência, "o 

percentual de 15% sobre os bens vindicados deverá ser calculado sobre o valor 

desses bens, considerando a pretensão dos autores, que era o direito hereditário 

sobre esses bens. Em relação aos demais bens, repita-se, os autores tiveram os 

seus direitos conhecidos. Nessa questão, com a máxima vênia, o acórdão tem de 

deixar bem claro que o seu limite de decidir dos embargos infringentes envolve 

somente os imóveis adquiridos em nome de MR, e em torno dos quais foi fixada a 

sucumbência" .

ii) Negativa de vigência dos arts. 128, 302, 471, 515, § 2º, e 535 do 

Código de Processo Civil, por alegada ocorrência de julgamento extra petita , uma 

vez que, "o acórdão recorrido, ao reavivar a discussão sobre a capacidade 

aquisitiva do 'de cujus' TH e sobre a sua situação patrimonial, que ele tinha antes 

de começar a conviver com a recorrida, ressuscitou questões cobertas pela 

preclusão e que nem sequer constaram do voto determinante dos embargos 

infringentes" .

iii) Negativa de vigência dos arts. 102, inciso I, 104, 105, 147, inciso 

II, e 152 do Código Civil de 1916; 2º, 128, 319, 460, 471, 473, 474, 515 e 530 do 

Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria enfrentado questão de direito 

eminentemente privado, consistente na concordância e na participação dos 

recorrentes nos negócios jurídicos supostamente simulados, sendo que tais fatos 

não haviam sido alegados pelas partes em nenhum momento e sequer restaram 
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comprovados nos autos.

iv) Ofensa aos arts. 258, parágrafo único, inciso II, e 257 do Código 

Civil de 1916; e 515, 530 e 535 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o 

acórdão teria conhecido, de ofício, de matéria de ordem privada (participação ou 

não dos autores no negócio jurídico dissimulado), bem como enfrentado, de forma 

contraditória, a questão de ordem pública constante do art. 258, parágrafo único, 

inciso II, do Código Civil de 1916 (revogação pela ordem constitucional do 

impedimento proibitivo ou impediente do casamento com separação obrigatória de 

bens em razão da idade).

v) Negativa de vigência dos arts. 226, 257 e 312 do Código Civil de 

1916, e 535 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, no casamento pelo 

regime da separação legal ou obrigatória de bens, não seriam permitidas doações, 

ou compra e venda dissimulando doações, quer sejam antes ou durante o 

casamento, sendo que, eventuais liberalidades promovidas pelo de cujus  T. H., 

deveria ter respeitado a legítima dos seus herdeiros necessários.

vi) Negativa de vigência dos arts. 259, 1.176, 1.363, 1.576, 1721 e 

1.723 do Código Civil de 1916, 5º da Lei n. 9.278/96, e 535 do Código de Processo 

Civil, face à violação do princípio da intangibilidade da legítima dos herdeiros 

necessários, sendo que teria restado comprovado nos autos que "houve decisiva 

contribuição de Tufi nas aquisições" , sendo de rigor, ao menos, o reconhecimento 

do direito dos recorrentes à partilha ou divisão dos bens adquiridos pelos então 

cônjuges T. H. e M. R. N. H. na constância do casamento (Súmula 377 do STF).

Aduz, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial.

Intimados, os recorridos M. R. N. H. e BANCO BRADESCO 

apresentaram suas contra-razões ao apelo nobre (BRADESCO, fls. 1.875/1.881; e 

M. R. N. H., fls. 1.883/1.907) requerendo, em síntese, a manutenção do julgado, sob 

as alegações de ausência de prequestionamento e de incidência do Enunciado n. 7 

da Súmula/STJ.

A egrégia Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul admitiu o recurso especial (fls. 1.912/1.914).

Por fim, registre-se o parecer da ilustre Procuradoria Geral da 
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República no sentido do provimento parcial do recurso (fls. 1.920/1.931).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 918.643 - RS (2007/0011372-6)
  

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - DIREITO DE SUCESSÃO - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE INEFICÁCIA DE 

REGIME DE BENS E DE DOAÇÕES ENTRE CÔNJUGES TIDAS 

POR INOFICIOSAS PELOS HERDEIROS-AUTORES - NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, JULGAMENTO EXTRA 

PETITA  E OFENSA À COISA JULGADA - NÃO-OCORRÊNCIA, NA 

ESPÉCIE - ARTS. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, 

1.363, 1.576, 1.721 E 1.726 DO CÓDIGO CIVIL DE 1.916 - 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO 

ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - PARTICIPAÇÃO OU NÃO 

DOS RECORRENTES NO NEGÓCIO JURÍDICO TIDO POR 

SIMULADO - REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A 

QUO  - IMPOSSIBILIDADE, NA PRESENTE VIA RECURSAL - 

ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ - REGIME DA SEPARAÇÃO 

OBRIGATÓRIA DE BENS - DOAÇÕES ENTRE CÔNJUGES - 

VALIDADE, RESPEITADA A LEGÍTIMA DOS HERDEIROS 

NECESSÁRIOS - PRECEDENTES DO STJ - ALEGAÇÃO DE 

INOFICIOSIDADE DAS DOAÇÕES PROMOVIDAS PELO DE 

CUJUS  À RECORRIDA - ADOÇÃO DAS PREMISSAS 

FÁTICO-PROBATÓRIAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO 

RECORRIDO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELOS AUTORES, DOS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL (ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL) - CONTRIBUIÇÃO OU NÃO DO DE CUJUS  

COM A AQUISIÇÃO DOS BENS - REEXAME DE PROVAS - 

IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO N. 7/STJ - DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Não há contradição ou omissão a ser sanada, tendo em vista que 

o Tribunal a quo decidiu, de forma fundamentada, todas as 

questões relevantes discutidas nos autos;
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II - Do mesmo modo, são afastadas as alegações de ofensa à coisa 

julgada e julgamento extra petita , porquanto a Corte estadual 

limitou-se a julgar nos limites das questões devolvidas em apelação;

III - Ausente o prequestionamento das matérias relativas aos arts. 

319 do Código de Processo Civil; 259, 1.363, 1.576, 1.721 e 1.723 

do Código Civil de 1.916, incidindo, no ponto, o Enunciado n. 

211/STJ;

IV - A discussão acerca da participação ou não dos recorrentes nos 

negócios jurídicos tidos por simulados, bem como sobre a 

contribuição ou não do de cujus  para a aquisição dos bens doados, 

implica reexame de provas, providência inadmissível na presente 

via (Enunciado n. 7/STJ);

V - São válidas as doações promovidas entre os cônjuges no regime 

de separação de bens (legal ou convencional), ressalvada a legítima 

dos herdeiros necessários;

VI - Tomando-se por base as premissas fático-probatórias 

assentadas pelo acórdão recorrido, tem-se que os 

autores/recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil;

VII - O dissídio jurisprudencial não restou demonstrado, por 

ausência de similitude fática.

VOTO VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA (Relator): 

O recurso não merece prosperar. 

Com efeito. 

Os embargos de declaração se consubstanciam no instrumento 

processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, 

não se prestando para promover a reapreciação do julgado (ut REsp 726.408/DF, 
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Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18/12/2009; e REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, DJe 14/12/2009). 

Outrossim, cumpre consignar que, mesmo para fins de 

prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 535 do 

Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada 

para que o Tribunal se pronuncie sobre a questão sob a ótica que o embargante 

entende correta. 

In casu , não se verifica a alegada violação dos artigos 530 e 535 do 

Código de Processo Civil, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da 

controvérsia foram apreciadas de forma clara e coerente, naquilo que pareceu 

relevante à Turma Julgadora a quo.

Nesse ponto, ressalte-se que a questão da base de cálculo dos 

honorários advocatícios - se envolveria somente os imóveis adquiridos em nome de 

M. R. N. H. ou também os bens adquiridos em nome de seus filhos R. e R. -, 

embora não enfrentada de forma clara pelo Tribunal a quo nos acórdãos de 

apelação e de embargos infringentes, foi devidamente esclarecida no julgamento 

dos primeiros embargos de declaração, conforme se verifica às fls. 1.643/1.644, in 

verbis :

"Os embargantes dizem que o acórdão afrontou a coisa julgada no 

que diz com o enfrentamento dos imóveis que foram registrados em 

nome de R e R.

Na verdade, o dispositivo final está a merecer pequeno reparo em 

face do que ficou decidido em preliminar.

Como se sabe, o relator ficou vencido na preliminar que trouxe ao 

debate de ofício. A maioria acompanhou o voto do eminente 

Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos que assim decidiu: 

'...estou em afastar essa matéria preliminar levantada pelo eminente 

Relator dos embargos'. Logo, nada se decidiu a respeito dos 

imóveis que se encontram registrados em nome de R e R.

Contudo, no voto desta relatoria, constou como dispositivo o 

seguinte: 'Ante o exposto, acolho os embargos infringentes de MR e 
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Banco Bradesco para julgar improcedente a ação'.

Negritei aqui a expressão 'improcedente a ação' porque essa é a 

expressão que pode causar dificuldade e contradição. Acontece que 

a ação foi intentada contra MR e contra seus filhos R e R. Como não 

se estava decidindo nada a respeito dos imóveis de RR, não se 

poderia dizer 'improcedente a ação".

Logo, a melhor solução é substituir aquela expressão por outra. 

Estou em que, o melhor é que: ANTE O EXPOSTO, acolho os 

embargos infringentes de MR e Banco Bradesco para fazer 

prevalecer em todos os seus termos o voto vencido" .

Não obstante, no julgamento dos segundos embargos de 

declaração, o Tribunal de origem expressamente fundamentou que "o Grupo 

decidiu que a questão referente o imóvel em nome de R e R estava fora do âmbito 

da decisão infringencial"  (fls. 1.656/1.657). 

Portanto, conclui-se que, tendo o acórdão de embargos infringentes 

determinado a prevalência integral do voto vencido da apelação (que somente 

abordara a questão relativa aos bens vindicados a M. R. H. N.), excluindo do âmbito 

da infringência os bens adquiridos em nome de R. e R. (filhos de M. R. H. N.), por 

consectário lógico, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo 

Tribunal a quo em desfavor dos recorrentes K. B. H. E OUTROS corresponde 

apenas os bens vindicados à ré M. R. H. N., não havendo omissão ou contradição a 

ser sanada.

Já a alegação dos recorrentes de ofensa ao arts. 515, § 2º, do 

Código de Processo Civil, porquanto, supostamente, o Tribunal a quo teria 

enfrentado de ofício das questões da "concordância e na participação dos 

recorrentes nos negócios jurídicos supostamente simulados"  e da "discussão sobre 

a capacidade aquisitiva do 'de cujus' TH e sobre a sua situação patrimonial" , 

igualmente, não merece guarida, porquanto é consabido que, nos termos do artigo 

515, § § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação tem efeito 

devolutivo amplo, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, 

ainda que não resolvida pela sentença. 
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No caso dos autos, a matéria discutida na sentença e devolvida ao 

Tribunal a quo referiu-se à ineficácia ou não do regime matrimonial e das doações e 

compra e venda de bens de forma realizadas entre os então cônjuges T. H. e M. R. 

H. N., em detrimento à legítima dos herdeiros, tendo sido essencial ao deslinde da 

controvérsia pelo v. acórdão o enfrentamento das questões cima referidas.

Afasta-se, também, a alegação de violação dos arts. 2º, 128, 302, 

460 471, 473 e 474 do Código de Processo Civil (julgamento extra petita e 

ocorrência de coisa julgada), uma vez que a questão da partilha dos bens constitui 

matéria não transitada em julgado, e que, conforme visto acima, a apreciação das 

questões referentes à concordância e na participação dos recorrentes nos negócios 

jurídicos supostamente simulados e da discussão sobre a capacidade aquisitiva do 

de cujus  T. H. e sobre a sua situação patrimonial foram de suma importância para o 

julgamento do acórdão recorrido.

Relativamente às matérias previstas nos arts. 319 do Código de 

Processo Civil; 259, 1.363, 1.576, 1.721 e 1.723 do Código Civil de 1.916, 

verifica-se que elas não foram enfrentadas pelo v. acórdão recorrido, estando 

ausente, portanto, o seu necessário prequestionamento, o que atrai o óbice do 

Enunciado n. 211 da Súmula/STJ.

No que se refere à aos arts. 102, inciso I, 104, 105, 147, inciso II, e 

152 do Código Civil de 1.916 (alegação dos recorrentes de que a sua concordância 

e participação nos negócios jurídicos supostamente simulados não restaram 

comprovadas nos autos), o v. acórdão de embargos infringentes assim 

fundamentou, in verbis :

"Volte-se aos termos da inicial e ver-se-á, clara e expressamente, 

confessados pelos autores, que exatamente eles, os autores (filhos 

do simulador Dr. T) é que se beneficiaram do ato simulado.

Não pode haver dúvida. Da leitura da inicial e dos depoimentos 

pessoais dos autores, vê-se claro que os próprios autores sabiam 

da alegada simulação. E mais. A alegada simulação não estava 

sendo feita para prejudicar os filhos-autores. Pelo contrário. A 

simulação que os filhos sabiam e concordavam com ela, era feita 
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para favorecer os filhos.

Ressalto: do que se retira da inicial e dos depoimentos dos filhos, a 

alegada simulação estaria sendo maquinada - com o consentimento 

dos filhos autores - para prejudicar (não os filhos-autores), mas a 

segunda esposa do Dr. T, a Sra. NBSH."  (fl. 1.586).

Dessa forma, a alteração do entendimento do v. acórdão, implica, 

sem dúvida, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível 

na presente via recursal, ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ.

No tocante ao art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 

1.916, a análise da questão suscitada pelos recorrentes - revogação pela ordem 

constitucional do impedimento proibitivo ou impediente do casamento com 

separação obrigatória de bens em razão da idade -, por ser de índole 

eminentemente constitucional, transcende à competência do Superior Tribunal de 

Justiça, não devendo ser conhecida.

A alegação de negativa de vigência dos arts. 226, 257 do Código 

Civil de 1.916, também não merece prosperar, porquanto o entendimento do 

Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 471.958/RS, decidiu 

serem válidas as doações promovidas na constância do casamento por cônjuges 

que contraíram matrimônio pelo regime da separação obrigatória de bens (gênero 

que congrega duas espécies: (i) separação legal; (ii) separação convencional), já 

que o Código Civil de 1.916 não as vedava, fazendo-o apenas com relação às 

doações antenupciais (ut REsp 471.958/RS, 3ª Turma, relatora Ministra Nancy 

Andrighi, DJ de 18/02/2009).

Passa-se à análise da alegação dos recorrentes de que as doações 

feitas pelo de cujus  à ré M. R. H. N. teriam sido inoficiosas, violando o princípio da 

intangibilidade da legítima dos herdeiros necessários.

É certo que a possibilidade de doações entre cônjuges casados no 

regime se separação de bens deve ser analisada em conjunto com as vedações 

contidas nos arts. 312 e 1.176 do Código Civil de 1.916.

Faz-se oportuna, neste momento, a referência ao que dispõe os 
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artigos 312 e 1.176 do Código Civil de 1.916 revogado, com vigência à época dos 

fatos tratados nos autos:

"Art. 312. Salvo o caso de separação obrigatória de bens (art. 258, 

parágrafo único) é livre aos contraentes estipular, na escritura 

antenupcial, doações reciprocas, ou de um outro, contanto que não 

excedam à metade dos bens do doador (arts. 263, n. VIII e 232, n. 

II)." (sem correspondência com o Código Civil atual).

"Art. 1.176. Nula é também a doação quanto á parte, que exceder a 

de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em 

testamento." (correspondência com o art. 549 do Código Civil atual).

Da interpretação dos referidos dispositivos legais conclui-se que a 

doação de bens entre os cônjuges no regime de separação obrigatória, embora 

possível, encontra limites, não podendo invadir a legítima dos herdeiros 

necessários, sob pena de a doação configurar-se inoficiosa na parte excedente.

Tendo em vista o entendimento supra e mantidas as premissas 

fático-probatórias adotadas pelo acórdão de embargos infringentes - das quais, 

aliás, não se pode afastar, em razão do óbice do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ -, 

extrai-se que: 

i) Embora o de cujus  T. H. fosse um reconhecido médico 

anestesiologista, os autores/recorrentes não fizeram prova de que os valores 

recebidos em decorrência da profissão de médico contribuíram para a construção 

do patrimônio supostamente doado de forma inoficiosa à ré M. R. H. N., sendo que 

os autores/recorrentes sequer juntaram aos autos as declarações de imposto de 

renda do de cujus  (fl. 1.593);

ii) Não há alegação ou mesmo prova de que, para a compra dos 

imóveis em discussão, T. H. tenha sacado dinheiro de poupança, aplicação ou 

qualquer outro depósito bancário que pudesse ensejar o convencimento de que o de 

cujus  teria poupado o dinheiro fruto de seu trabalho (fl. 1.594), restando consignado 

ainda que T. H. passava por dificuldades financeiras (fls. 1.594/1.595);

iii) Os ganhos de T. H. como médico eram inconstantes, sendo que, 

em algumas situações, eram inferiores àqueles auferidos por M. R. H. N. na 
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profissão de professora (fls. 1.596);

iv) "Não se sabe se as supostas doações representam a legítima 

dos herdeiros"  (fl. 1598);

v)  "Tomando-se os depoimentos pessoais dos autores, não é 

possível ter-se como plenamente provados os fatos articulados na inicial" (fl. 1.599).

Assim sendo, não tendo os autores/recorrentes comprovado os 

fatos constitutivos do seu direito (art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil), 

correta a solução encontrada pelo acórdão recorrido.

Ainda em relação à alegação de negativa de vigência aos arts. 312 

e 1.176 do Código Civil de 1.916, a revisão do entendimento do Tribunal a quo no 

sentido de que, segundo os recorrentes, teria restado comprovado nos autos que 

"houve decisiva contribuição de Tufi nas aquisições",  implica o reexame do conjunto 

fático-probatório (Enunciado n. 7 da Súmula/STJ).

Por fim, com referência à alegação de dissídio jurisprudencial (art. 

105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal), não restou demonstrada a 

perfeita similitude fática entre o acórdão impugnado e os paradigmas colacionados.

Nega-se, pois, provimento ao recurso especial.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator
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Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Massami Uyeda, negando provimento ao recurso especial,  
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RECURSO ESPECIAL Nº 918.643 - RS (2007/0011372-6)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : K B H E OUTROS
ADVOGADO : ALDO AYRES TORRES E OUTRO
RECORRIDO : M R N H E OUTROS
ADVOGADO : ATHOS GUSMÃO CARNEIRO E OUTRO
RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS : LINO ALBERTO DE CASTRO 

 ANA LÚCIA ANTINOLFI E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: 

Trata-se de recurso especial interposto por K B H. e OUTROS objetivando 

impugnar decisão proferida pelo TJ/RS no julgamento de recurso de apelação.

Ação: declaratória de ineficácia de regime matrimonial, de ineficácia de 

aquisições de bens e de reconhecimento de direito sucessório, cumulada com 

condenatória a restituição de valores, ajuizada pelos recorrentes em face de M. R. N. H., 

R. de A. e R. de A.

Os autores são filhos, filhas, genros e noras de T. H., médico 

anestesiologista falecido em 21 de maio de 1998. Alegam os autores que T. H. casou-se, 

em 8 de junho de 1996, com M. R. N. H. em terceiras núpcias, pelo regime da separação 

convencional de bens. O varão, médico de destaque e pessoa de posses, teria se unido à 

ré aproximadamente seis anos antes, com ela vivendo em união estável. A ré, no início da 

relação, era pessoa humilde e de poucas posses. Trabalhava como professora e teria baixa 

remuneração, consumida em grande parte pelo sustento de seus dois filhos, também réus 

neste processo.

Durante o curso da união estável, entretanto, segundo os autores, o falecido 

T. H. teria adquirido patrimônio, sempre em nome de sua terceira esposa, M. R. O motivo 

seria o de que o de cujus  atravessara, anos antes, um divórcio conturbado com sua 

segunda esposa e por isso não gostaria de manter patrimônio em nome próprio. Sua 

intenção seria, no entanto, destinar parte do patrimônio a seus filhos após sua morte, e, 

alega-se, tinha confiança de que sua esposa assim procederia. Teriam sido, nesses termos, 
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adquiridos diversos imóveis, descritos na inicial, e mesmo automóveis, no nome de M. R. 

e de seus dois filhos, em quantidade e valores incompatíveis com a renda da ré.

Os autores alegam que, além de esses bens não terem sido adquiridos com a 

participação da ré, eles também não poderiam ter sido objeto de doação pelo de cujus . O 

motivo é o de que, ao se casar, T. H. já contava com 63 anos de idade, o que conduziria 

as partes à adoção do regime da separação obrigatória de bens com a inerente proibição, 

contida no art. 312 extensivamente interpretado, de doação entre os cônjuges. Daí o 

pedido de reconhecimento de ineficácia do regime de casamento por eles adotado, da 

separação convencional de bens. Além disso, a doação invadiria a legítima dos filhos.

Com o falecimento de T. H., a ré, sua viúva, teria se apressado em registar, 

na certidão de óbito, que o de cujus  não deixou patrimônio. 

Intervenção: o Banco Bradesco interveio no processo, como assistente 

simples dos réus, porquanto figurava como agente financiador no contrato referente à 

alienação de um dos imóveis.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido. O requerimento de 

declaração de ineficácia do regime matrimonial foi rejeitado. Entretanto, o pedido de 

ineficácia das alienações foi julgado procedente, reconhecendo-se o direito dos autores à 

integralidade de um dos imóveis adquiridos (dado que a compra fora feita com recursos 

do FGTS do falecido) e à meação dos imóveis restantes, mais um automóvel. Também 

houve condenação da ré a restituir os valores indevidamente sacados da conta do PIS e 

do FGTS do falecido.

Os autores apelaram apenas quanto a sucumbência. A ré M. R. N. H e o 

Banco apelaram quanto ao mérito do julgamento. Os demais corréus não se 

pronunciaram.

Acórdão: deu provimento ao apelo do autor, negou provimento ao apelo 

dos réus e deu parcial provimento ao apelo do Banco, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. Não cumprindo o agravante 
a exigência do art. 523 do CPC não é de ser conhecido o agravo. 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A questão já foi 
enfrentada por esta Câmara quando do julgamento de anterior agravo neste 
processo, razão pela qual não há de ser conhecida agora quando renovada em 
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sede de apelação. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 
PROCESSUAL DO ASSISTENTE REJEITADA. A assistência foi deferida 
(fl. 1.081) em face da não impugnação do pedido pelas partes, no prazo 
estabelecido no art. 51, 'caput', do CPC. MÉRITO. Bens adquiridos em nome 
da companheira (depois esposa), com intuito de fraudar o direito de terceiros. 
Pacto antenupcial que não prevê a incomunicabilidade dos bens adquiridos 
pelo esforço comum. Direito dos herdeiros à meação. REDISTRIBUIÇÃO DA 
SUCUMBÊNCIA. A rejeição de um fundamento do pedido não gera 
sucumbência parcial, quando o resultado da demanda atribui aos autores a 
integralidade do 'bem da vida' buscado, embora por razões diversas. 

À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO AGRAVO RETIDO, 
REJEITARAM AS PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DO 
ASSISTENTE E DE NULIDADE DA SENTENÇA. POR MAIORIA, 
DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES, NEGARAM 
PROVIMENTO AO DOS RÉUS E PROVERAM, EM PARTE, O APELO DO 
BANCO ASSISTENTE, VENCIDA A PRESIDENTE, QUE NEGAVA 
PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES, DAVA PROVIMENTO AO 
DOS RÉUS E JULGAVA PREJUDICADO O APELO DO BANCO 
ASSISTENTE.

Restou vencida a i. Des. Maria Berenice Dias, que votou pelo provimento 

do recurso de apelação da viúva, sob o fundamento de que "possuir filhos não subtrai de 

ninguém a possibilidade de livremente dispor de seu patrimônio", de modo que 

"aceitar-se a possibilidade de declarar ineficaz a forma como o titular do domínio dispõe 

de seus bens é, em última análise, reconhecer que, após a morte, os herdeiros podem 

simplesmente vindicar a herança da qual teriam mera expectativa".

Embargos infringentes: interpostos por M. R. N. H. objetivando a 

prevalência do voto vencido.

Acórdão: deu provimento aos embargos infringentes:

CASAMENTO. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. NEGÓCIOS 
JURÍDICOS. VALIDADE.

Casamento com separação convencional adequadamente contratada.
Não há óbice para doações entre cônjuges. Negócios jurídicos válidos e 

eficazes.
Eventual simulação com conhecimento dos que, agora, pretendem anular 

as doações.
DERAM PROVIMENTO.

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram 

parcialmente acolhidos apenas para o fim de limitar o que foi decidido ao âmbito 
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abrangência do voto vencido.

Novos embargos de declaração: interpostos novamente pelos recorrentes, 

foram rejeitados.

Recurso especial: interposto com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do 

permissivo constitucional. Alega-se violação dos arts. 128, 2º parte, 460, 471, 473, 474, 

515, §2º, 530, 535 do CPC; e 85, 102, I, 104, 105, 125, 147, II, 152, 226, 257, 258, 

PARÁGRAFO ÚNICO, II, 312, 1.176, 1.363, 1.576, 1.721, 1.723 e 1.726 do CC/16, 

equivalentes aos arts. 548 e 549 do CC/02, além do art. 5º da Lei 9.278/96.

Recurso extraordinário: interposto, inadmitido na origem, motivando a 

interposição de agravo de instrumento.

Anulação do acórdão: o recurso foi inicialmente provido por decisão 

unipessoal exarada pelo i. Min. Humberto Gomes de Barros, publicada em 29 de 

novembro de 2005, na qual o i. Min.  acolheu o argumento de violação ao art. 535 do 

CPC, determinando a devolução dos autos à origem para que o TJ/RS se pronunciasse de 

maneira expressa sobre a alegada aplicação dos arts. 2º, 128, 302, 471, 515 e 530 do 

CPC.

Novo acórdão: acolheu os embargos de declaração, sem modificação do 

resultado do julgamento.

Segundo recurso especial: interposto por K. B. H. e OUTROS, pelas 

alíneas 'a' e 'c' do permissivo constitucional. Alega-se violação dos arts. 535, 530, 502, 

128, 515, 2ª parte, e 471, todos do CPC; 257, 258, parágrafo único, II, 259, 312, 1.176, 

1.363, 1.576, 1.721 e 1723, todos do CC/16; e, por fim, art. 5º da Lei 9.278/96.

Admissibilidade: o recurso foi admitido na origem.

Parecer do MP: pelo conhecimento parcial e, nessa parte, pelo provimento 

ao recurso especial. O parecer foi subscrito pelo i. Subprocurador-Geral da República Dr. 

Henrique Fagundes Filho.

Voto do i. Min. Relator: negou provimento ao recurso especial.

Pedi vista dos autos para melhor apreciação da controvérsia.

I - Delimitação da lide
Documento: 1047997 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/05/2011 Página  2 2 de 44



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Para além de questões processuais, cinge-se a lide a estabelecer se é 

possível, mesmo considerando as estritas hipóteses de cabimento do recurso especial, 

revisar o julgado que considerou regulares aquisições de diversos bens móveis e imóveis, 

pela esposa do de cujus  em nome próprio, na constância de um curto casamento e de 

união estável anterior, em hipótese na qual o marido, ao falecer, resta sem patrimônio 

algum. A tese dos recorrentes é de que há simulação nas aquisições, feitas com ofensa à 

sua legítima. Sua pretensão é de "ineficácia" dessas aquisições perante os herdeiros, com 

correção de um dos polos dos contratos, de modo que o de cujus  conste como verdadeiro 

adquirente.

II - Os pressupostos da causa

Os pressupostos de que partem os recorrentes em todo o processo são os 

seguintes:

(i) a recorrida, ao iniciar o relacionamento com o pai dos recorrentes, não 

tinha bem algum e lutava para criar os dois filhos que trouxe do primeiro casamento;

(ii) o pai dos recorrentes era médico bem conceituado e pessoa de posses e, 

assim:

    (ii.a) vinha de uma separação traumática, no segundo casamento, e 

sua ex mulher constantemente ajuizava ações visando atingir-lhe o patrimônio;

    (ii.b) a existência dessas dificuldades levou-o a evitar adquirir 

patrimônio em nome próprio, de modo que passou a destinar seus recursos para a compra 

de imóveis em nome de sua companheira, à época em que viviam em união estável, e, 

posteriormente, à mesma companheira, com quem se casou pela separação convencional 

de bens;

(iii) a recorrida nunca teria tido condições de adquirir sozinha o patrimônio 

que veio a obter após o falecimento do de cujus , que morreu sem nada;

(iv) nunca foi a intenção do pai dos recorrentes desamparar os filhos;

(v) o casamento pela separação convencional se deu porquanto os cônjuges 
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tinham ciência de que não poderiam se casar sob outro regime por força de sua idade.

Esses pressupostos foram reconhecidos pelo primeiro acórdão exarado 

neste processo, que deles extraiu a procedência do pedido. O voto vencido proferido pela 

i. Des. Maria Berenice Dias, contudo, destoou dessa orientação, ponderando que:

(i) os fatos narrados na inicial conduziriam, em princípio, a um pedido de 

anulação das aquisições feitas pelo de cujus  porquanto teriam sido promovidas com 

simulação;

(ii) o pedido de reconhecimento da simulação, contudo, não é formulado 

nos autos;

(iii) em nenhum momento os autores argumentaram que o falecido não 

tivesse plena capacidade mental, estando ele apenas fragilizado pelos diversos problemas 

que enfrentou com o fim de seu segundo casamento;

(iv) a ré, não obstante os problemas do de cujus , manteve-se com ele 

contraindo inclusive novas núpcias, dando-lhe a serenidade de que necessitava até o fim 

da vida;

(v) o varão estava consciente dos atos de disposição que fez durante a vida, 

mesmo porque 'possuir filhos não subtrai a ninguém a possibilidade de livremente dispor 

de seu patrimônio, da forma que lhe aprouver, transferindo, dando, presenteando, doando 

a quem quer que seja, vendando (sic) a lei exclusivamente que comprometa sua própria 

subsistência";

(vi) admitir que os filhos possam requerer a declaração de ineficácia dos 

negócios jurídicos celebrados durante a vida de seu pai implicaria admitir que estes 

pudessem dispor de herança da qual tinham mera expectativa;

(vii) a discrepância econômica entre o falecido e a ré não permite presumir 

que esta fosse uma oportunista;

(viii) a imposição feita pela Lei, à época, a que maiores de 60 anos tivessem 

necessariamente de se casar pelo regime da separação obrigatória, seria inconstitucional 

por violar o princípio da dignidade;

No julgamento dos embargos infringentes, o Tribunal adotou a mesma 

solução preconizada no voto vencido, conquanto por fundamentos diferentes, vale dizer:
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(i) os autores da ação teriam consentido nos atos simulados, na medida em 

que a intenção de desviar patrimônio da 2ª esposa do falecido lhes beneficiaria e, por não 

se enquadrarem na categoria de terceiros prejudicados , não poderiam pleitear a anulação 

dos negócios jurídicos;

(ii) a declaração de ineficácia  das alienações pressuporia a declaração de 

ineficácia do regime da separação convencional adotado pelos cônjuges e, como esse 

pedido foi afastado na sentença sem recurso da parte interessada, não seria possível 

reapreciá-lo;

(iii) não é possível afirmar que a ré se aproveitou da fragilidade do de 

cujus , sendo mais provável que este, orientado por sua advogada, tenha deliberadamente 

optado por favorecer sua esposa;

(iv) a sentença partiu do pressuposto de que o de cujus  era um homem rico, 

mas nos autos não haveria elementos de prova que autorizassem essa conclusão; ao 

contrário, o que o processo indicaria é que a remuneração do falecido seria variável, 

polpuda em alguns meses e muito baixa em outros;

(v) a ausência de fortuna do de cujus  seria confirmada pelo fato de que ele 

não tinha bens quando iniciou sua união com a ré, salvo um imóvel recebido por herança; 

ao contrário, há provas de que ele reclamava de dificuldades financeiras;

(vi) não há provas de pagamento pelos imóveis adquiridos com dinheiro 

mantido em conta corrente uma vez que: (vi.1) o imóvel na praia de Torres teria sido 

adquirido com financiamento que ainda estava sendo pago na data do falecimento do 

varão; (vi.2) o imóvel adquirido em Canoas foi comprado com recursos do FGTS do 

falecido, somados ao dinheiro que proveio da venda do imóvel que este recebera por 

herança; (vi.3) para aquisição do imóvel adquirido em Canela, o de cujus  se valeu de 

dinheiro recebido na rescisão de contrato de trabalho;

(vii) quanto aos imóveis adquiridos no curso da união estável que precedeu 

o casamento entre a ré e o de cujus , não haveria qualquer impedimento a que um dos 

consortes promovesse doação de bens ao outro, de modo que nada há a reclamar a esse 

título;

(viii) no processo não seria possível analisar eventual hipótese de doação 
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inoficiosa porquanto a invasão da legítima não foi alegada na petição inicial;

(ix) por todos esses motivos, o voto vencido deveria prevalecer, 

invertendo-se o resultado do julgamento da apelação.

O rejulgamento dos embargos de declaração opostos subsequentemente, por 

força da determinação dada pelo STJ ao decidir o REsp 654.793/RS, pouco modificou 

essa situação. Esse, portanto, é o panorama sobre o qual deverá se debruçar esta Corte 

para solucionar a controvérsia.

III - Negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 e 530 do 

CPC.

Como bem observado pelo i. Min. Relator, não há obscuridade, omissão ou 

contradição no julgado que autorizem o acolhimento da alegação de que restaram 

violados o art. 535 e 530 do CPC.

IV - Fundamentação do voto vencedor dos embargos infringentes. 

Violação do arts. 128, 530 e 515, §2º, do CPC.

Correto também o voto do i. Min. Relator quanto ao afastamento da 

alegação de ofensa ao art. 128, 530 e 515, §2º, do CPC, pelo fato de o voto vencedor 

proferido no julgamento dos embargos infringentes ter se fundamentado em questões 

diversas das que orientaram o voto vencido, que se acolheu. É cediço na jurisprudência 

desta Corte que "o órgão julgador dos embargos infringentes não fica adstrito aos 

fundamentos do voto minoritário, devendo apenas ater-se à diferença havida entre a 

conclusão dos votos vencedores e do vencido, no julgamento da apelação ou da ação 

rescisória" (REsp 1.095.840/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 

115/9/2009; no mesmo sentido, REsp 907.851/SP, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 

de 23/8/2007; REsp 516.919-SE, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, DJ de 6/10/2003; 

entre outros). 
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V - A condição financeira do de cujus  e a incontrovérsia sobre a 

matéria. Violação dos arts. 128, 302, 471 e 515 do CPC.

Não obstante tenha se concluído, acima, que é possível ao Tribunal, em 

tese, utilizar fundamentos não colacionados pelo voto vencido ao decidir embargos 

infringentes, resta analisar, ainda, que fundamentos são esses e, especificamente na 

hipótese dos autos, se eles poderiam dar sustentação ao julgado.

No recurso especial, os recorrentes afirmam que em todo o processo, a 

capacidade econômica do de cujus  não foi colocada em questão. Vale dizer: na petição 

inicial se afirmou que ele era pessoa de muitas posses; essa declaração não foi 

especificamente impugnada na contestação - daí o desinteresse das partes em produzir 

provas acerca dela; na sentença, isso igualmente foi dado como certo; e, por fim, no 

julgamento do recurso de apelação esse foi um pressuposto de que se partiu. A questão, 

para os recorrentes, é saber: tendo isso em vista, poderia o TJ/RS, apenas no momento de 

julgar os embargos infringentes, colocar esse fato sob dúvida? Não seria a hipótese de, 

por incontroverso, tomar o fato por verdadeiro, aplicando-se o art. 302, caput , do CPC?

A apreciação de eventual ofensa ao art. 302 do CPC é muito difícil no STJ, 

dado os limites estabelecidos pela sua Súmula 7. 

De todo modo, ainda que o TJ/RS que tenha posto em questão a "alegada 

fortuna" do falecido, o Tribunal, no julgamento dos embargos infringentes, dá sinais de 

que, de fato, os imóveis controvertidos, ou ao menos a maior parte deles, foram 

realmente adquiridos com recursos do varão e, mais que isso, ele não era pessoa de 

poucas posses. Com efeito, diz o TJ/RS que "com um imóvel de Canoas, por igual o 

dinheiro não veio dos ganhos mensais (do de cujus). Restou certo que (ele) simulou a 

compra para retirar numerário do FGTS. Também veio a notícia de que, no imóvel de 

Canoas foi aplicado dinheiro proveniente de 50% que cabia ao de cujus  na venda de 

imóvel na rua Benjamin Constant". Ora, o FGTS nada mais é que um percentual dos 

ganhos mensais da pessoa depositado em uma conta vinculada. O fato de terem sido 

utilizados recursos do FGTS para a compra do bem não significa que o comprador não 
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tinha dinheiro, ao contrário: evidencia que ele o tinha - porque o dinheiro é dele - e, não 

só isso, que sua remuneração era de fato alta. A utilização de imóvel recebido em herança 

para pagar parte do preço, da mesma forma, demonstra que o falecido tinha patrimônio.

Mais adiante, diz o TJ/RS: "por fim, o imóvel de Canela foi financiado, os 

próprios autores informam que foi aplicado em Canela o dinheiro que (o de cujus ) 

recebeu de uma rescisão de contrato de trabalho em parte do pagamento deste imóvel". 

Ora, se o valor recebido pela rescisão de um contrato de trabalho é significativo a ponto 

de permitir que se dê entrada na compra de um imóvel, isso nada mais é que uma 

indicação de que também se tratava de um trabalho bem remunerado. 

Assim, pelos próprios elementos contidos no acórdão recorrido – e essas 

transcrições são de trechos do acórdão que julgou os embargos infringentes – a conclusão 

a que se chega é de que, ainda que não tenha se tornado rico, o de cujus  desempenhou, 

durante sua vida, atividades bastante rentáveis. 

Disso decorre que acaba por ser irrelevante perquirir sobre eventual ofensa 

ao art. 302 do CPC no fato de o TJ/RS ter posto em dúvida a remuneração do de cujus . 

Os elementos do processo passíveis de cognição nesta sede dão conta de que foi ele, de 

fato, que deu a principal colaboração para as aquisições aqui discutidas, seja mantendo a 

casa para que a ré pudesse acumular economias, seja destinando, diretamente, parte de 

seu patrimônio para a compra dos bens. E, no fundo, é isso que importa para o processo. 

Resta, assim, analisar os outros fundamentos pelos quais se rejeitou o 

pedido de ineficácia dos negócios jurídicos perante os herdeiros, mas sempre partindo do 

pressuposto de que houve significativa participação do de cujus  para a compra dos 

imóveis discutidos.

VI - A simulação e a possibilidade de argui-la

Uma parte substancial do acórdão recorrido se dedica a afastar a tese de que 

teria havido simulação para a transferência dos bens adquiridos pelo falecido para a ré 

porquanto, ainda que simulação houvesse, os recorrentes não poderiam arguí-la porque 

estavam, à época, cientes das transferências, tendo inclusive concordado com elas. Todas 
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as aquisições em nome da ré teriam sido promovidas, portanto, não em prejuízo dos 

herdeiros , mas objetivando por o patrimônio do falecido fora do alcance de sua segunda 

esposa que, afirma-se, insistia em tentar atingir-lhe propondo seguidas ações judiciais.

Assim, para o TJ/RS:

[...] do que se retira da inicial e dos depoimentos dos filhos, a alegada 
simulação estaria sendo maquinada - com o consentimentos dos filhos-autores 
- para prejudicar (não os filhos-autores, mas) a segunda esposa do (de cujus), a 
Sra. Nara Beatriz Scherer Haider.

No caso, a incidência dos artigos 104 e 105 do Código Civil é de rigor:

Art. 104. Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros (no caso a 
senhora Nara Beatriz) ou infringir preceito de lei, nada poderão alegar, ou 
requerer os contraentes (no caso os filhos não eram 'contraentes', mas 
confessam que concordaram com a simulação para no futuro poderem se 
beneficiar) em juízo (como aqui estão fazendo os filhos do alegado simulador) 
quanto à simulação do ato, em litígio de um contra o outro, ou contra terceiros.

Art. 105. Poderão demandar a nulidade dos atos simulados os terceiros 
lesados pela simulação (no caso a Sra. Nara Beatriz), ou os representantes do 
poder público, a bem da lei, ou da Fazenda.

Vale por em destaque:
Certo, os autores, eram "terceiros" na alegada simulação. Contudo, não 

eram "terceiros lesados", eram "terceiros beneficiados" do alegado ato 
simulado.

Esse raciocínio, contudo, não se sustenta. De fato, ainda que os herdeiros 

estivessem, à época, cientes das aquisições feitas por seu pai em nome da ré, daí a dizer 

que eles não poderiam questioná-las por terem sido "beneficiados" por essas aquisições, 

há um longo caminho. Como podem os herdeiros do de cujus  terem sido "beneficiados" 

pela aquisição, por seu pai, de bens em nome de uma pessoa com quem eles não tinham 

qualquer relação parentesco? Que benefício seria esse que lhes deixa sem patrimônio 

algum ao falecimento de seu pai? Com todas as vênias aos ilustres desembargadores que 

subscreveram o acórdão recorrido, não há como argumentar que os herdeiros, em uma 

hipótese como esta, tenham colhido benefícios da simulação. 

Vale ressaltar, ademais, que o argumento de que "os autores não podem se 

beneficiar da própria torpeza de tentar prejudicar o interesse de terceira pessoa" também 

não encontra respaldo nos autos. Os herdeiros do de cujus  não participaram de qualquer 
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dos atos de aquisição. Não tomaram nenhuma medida em prejuízo de terceiros, mesmo 

porque eles também são terceiros em relação aos negócios jurídicos feitos por seu pai. O 

conhecimento do fato não implica anuência. Afirmar que eles atuaram de má-fé e 

prejudicaram terceiros é supor-lhes uma intenção que nada indica estivesse presente.

Assim, os fundamentos aduzidos pelo TJ/RS para negar interesse ou 

legitimidade dos autores para questionar os atos não podem ser mantidos.

VII - O pedido de declaração de ineficácia dos atos jurídicos. A 

ponderação quanto a alienações inoficiosas

Todas as reflexões acima nos levam, enfim, ao tema que representa o cerne 

desta controvérsia: à possibilidade de anulação ou de declaração de ineficácia do ato em 

relação aos herdeiros. O TJ/RS a rejeitou por três fundamentos relativamente autônomos, 

a saber: (i) não houve pedido de restabelecimento do status quo ante , que seria a 

consequência necessária da invalidação do negócio jurídico por simulação; (ii) não houve 

prévia declaração de ineficácia do regime de bens pelo qual o pai dos recorrentes se 

casou com a ré, de modo que nenhuma vedação seria possível opor às eventuais doações 

do de cujus ; (iii) não é possível discutir a hipótese de doações inoficiosas porquanto não 

foi nessa figura jurídica que a inicial se fundamentou.

Cada uma dessas afirmações será analisada individualmente. 

VII.1) A simulação relativa - Dissimulação

O primeiro motivo pelo qual o TJ/RS entendeu que a simulação não poderia 

ser reconhecida foi o de que:

Ao se reconhecer a simulação o juiz deve decretar a nulidade do ato 
jurídico simulado. E as partes que contrataram voltam ao 'status quo ante'. Ou 
seja, reconhecida a simulação, aquele que aparece como vendedor dos imóveis 
voltaria a ser proprietário dos bens vendidos simuladamente.

Não é isso que a inicial pediu. A vestibular pede a declaração de 
ineficácia das compras vendidas.

Data venia, tendo os autores feito uma confusão nos planos, não há como 
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atender o pleito inicial.

Essa ideia é impugnada pelos recorrentes com a invocação da diferença, 

traçada pela doutrina, entre simulação absoluta  e simulação relativa . A primeira 

ocorreria na seguinte hipótese

 o negócio encerra confissão, declaração, condição ou cláusula não 
verdadeira, realizando-se para não ter eficácia nenhuma"; e a segunda, relativa  
(também denominada dissimulação ), ocorreria sempre que "o negócio tem por 
objeto encobrir outro de natureza diversa (...), ou quando aparenta conferir ou 
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem 
ou transmitem (GOMES, O., Instituições de Direito Civil, Vol. I, Introdução 
ao direito civil; teoria geral de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 
636 e 637). 

As hipóteses de simulação absoluta  conduziriam à invalidade total do 

negócio jurídico, que era anulável sob a égide do CC/16, e agora é nulo, sob o CC/02. As 

hipóteses de dissimulação , contudo, ao contrário do que sustentou o TJ/RS, conduziriam 

a uma hipótese de conversão do negócio jurídico, prevalecendo o negócio dissimulado 

em lugar do declarado. 

Assiste razão aos recorrentes quanto ao ponto. Consoante defende Silvio 

Salvo Venosa (citado, inclusive, por eles em seu recurso especial), quando "o processo 

visa atingir simulação relativa, que esconde ato dissimulado, a anulação do ato simulado 

fará aflorar o ato camuflado não aparente, o negócio dissimulado. Com isso, deve o juiz 

determinar que esse ato dissimulado passe a ter eficácia como ato efetivamente realizado" 

(v. fl. 1834 do processo). O i. jurista formula, inclusive, o seguinte exemplo: 

Voltemos à situação na qual a mulher objetiva anular aquisição de 
imóvel feita pelo marido, por meio de amigo íntimo, ou testa de ferro. Qual foi 
a finalidade real do negócio? Fazer com que o objeto da aquisição não 
ingressasse na comunhão de bens e, portanto, não houvesse a comunicação ao 
patrimônio da mulher. Ao julgar procedente a ação simulatória, o juiz deve 
extaverter o ato, isto é, determinar que o negócio efetivamente desejado, ou 
seja, a compra em nome do marido, tenha plena eficácia. Deverá, então, o 
julgador determinar que se procedam às devidas anotações no Registro de 
Imóveis para que a aquisição conste em nome do verdadeiro adquirente e não 
mais em nome do "testa-de-fero. (Fl. 1.834)

No mesmo sentido é a opinião de Gustavo Tepedino (Código Civil 
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Interpretado conforme a Constituição da República , Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 

313). Esse fundamento, portanto, conquanto tenha sido invocado pelo TJ/RS, não se 

presta à rejeição da pretensão dos recorrentes. 

No que diz respeito ao pedido formulado, de "declaração de ineficácia" em 

lugar de anulação do negócio jurídico, ou de sua conversão, também não se sustenta a 

ideia de sua incompatibilidade com o efeito pretendido pelos recorrentes. De fato, o 

pedido formulado está descrito com as seguintes palavras na petição inicial (sem 

destaques no original):

b) declarar ineficazes as aquisições feitas pela ré (omissis ) ou pelas 
interpostas pessoas, os réus, seus filhos (omissis ), em relação aos imóveis 
descritos nos ítens 4.a a 4.f da inicial, com os atinentes cancelamentos das 
titularidades e direitos reais constantes nos registros e respectivas matrículas, 
para constar como adquirente unicamente (o de cujus), qualificando 
referidos bens como particulares

(...)
e) considerando que os vendedores dos imóveis descritos nos ítens 4.a, 

4.b, 4.d, 4.c e 4.f, da inicial, não sofrerão os efeitos da ação, posto que não se 
visa a anulação dos negócios jurídicos, mas somente a substituição dos 
adquirentes, a citação dos mesmos é desnecessária (...) 

Esses pedidos são perfeitamente compatíveis com os efeitos que os autores 

buscavam obter com o processo: o de substituição do negócio dissimulado pelo negócio 

efetivo. 

Inexiste, portanto, do ponto de vista processual , o defeito assinalado pelo 

acórdão recorrido.

Não obstante, do ponto de vista do direito material , a tese da simulação não 

poderá ser acolhida nesta sede. A ideia de que haveria a intenção do de cujus de adquirir 

bens para si, colocando-os em nome da ré, foi afastada pelo TJ/RS, não apenas pela 

suposta inadequação processual do pedido, mas também porque materialmente o Tribunal 

não reconheceu essa intenção nos atos do de cujus . Com efeito, não apenas o Tribunal 

corroborou, quanto ao tema, os argumentos contidos no voto vencido proferido pela i. 

Des. Maria Berenice Dias no julgamento do recurso de apelação, no qual a intenção de 

doar os bens à esposa é reconhecida de maneira expressa, como também o acórdão dos 
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infringentes diz que o falecido "ajudou M. R. (omitimos), pois 'Fazia ... para todas as 

pessoas que estavam em sua volta. Que o pai do depoente propiciava o melhor para 

pessoas que estavam do seu lado', como se encontra no depoimento pessoal de H. 

(omitimos)" (fl. 1599).

Portanto, a tese de que teria havido simulação é afastada porquanto o 

Tribunal, na análise soberana que faz da prova dos autos, não reconheceu evidências da 

intenção das partes de dissimular ato algum. Reconheceu, em vez disso, a existência de 

liberalidade do de cujus  que, ajudando sua esposa, a ré, doou-lhe os bens controvertidos. 

A questão central do processo, dessarte, volta-se para a possibilidade de o 

de cujus  promover essa doação.

VII.2) A necessidade de prévia declaração de ineficácia do regime de 

bens

A conclusão acima nos leva a verificar o segundo fundamento utilizado 

pelo TJ/RS, de que, para o deferimento da pretensão dos recorrentes, seria necessário 

que, antes, fosse declarada a ineficácia do regime matrimonial adotado pelo de cujus  e 

pela ré. 

Na verdade, a ineficácia do regime matrimonial não é pressuposto 

necessário do reconhecimento da dissimulação, mas pressuposto de uma outra causa de 

invalidade das vendas: a de violação de uma vedação disposta em lei à doação de bens.

Vale dizer: na hipótese de não ser possível  acolher o argumento de que o de 

cujus , em ato dissimulado, adquiriu bens para sua esposa escondendo uma subjacente 

intenção de adquiri-los para si, restaria analisar se, na hipótese de ele efetivamente ter 

intencionado doar bens à sua mulher, essa doação seria possível. Essa possibilidade, 

assim, deve ser analisada sob dois pontos de vista: em primeiro lugar, sob o ponto de 

vista da doação entre cônjuges casados pelo regime da separação obrigatória de bens; e 

em segundo lugar, sob o ponto de vista da invasão da legítima dos herdeiros.

Somente para a primeira dessas duas hipóteses é que assume importância a 

declaração de invalidade do regime de bens adotado pelo casal. Ou seja: se, de fato, for 
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ineficaz o pacto antenupcial que estabeleceu o regime da separação convencional de 

bens, seria possível ao de cujus promover as supostas doações, dadas as regras dos arts. 

226 e 312 do CC/16?

O Tribunal afastou essa tese porque a sentença não declarou a ineficácia do 

regime de bens e não houve recurso dos herdeiros quanto ao ponto. No entanto, aqui é 

preciso fazer uma observação que passou desapercebida pelo Tribunal: não houve 

recurso quanto ao tema, de fato, não porque os herdeiros deixaram transcorrer o 

respectivo prazo in albis, mas simplesmente porque eles não tinham interesse em 

recorrer . Com efeito, ainda que a sentença não tenha reconhecido a ineficácia do regime 

matrimonial, o juízo de primeiro grau concedeu o bem da vida  pleiteado pelos herdeiros, 

por outro fundamento. Em uma situação como essa, não seria possível que eles 

interpusessem um recurso de apelação apenas para corrigir um fundamento da sentença, 

sem qualquer consequência no plano prático. Restava aos autores, assim, apenas pleitear 

em contrarrazões que, não se podendo confirmar o fundamento da sentença pelo qual seu 

direito foi reconhecido, fosse então enfrentado o fundamento subsidiário. 

De todo modo, essa discussão acaba por ficar em segundo plano, visto que, 

em que pese ser possível, em princípio, analisar o pedido de ineficácia do regime de bens 

do casal, o fundamento da sentença, de que a união estável entre o de cujus e a ré se 

iniciou muitos anos antes do casamento, e apenas continuou após o matrimônio (fl. 

1.292), é suficiente para afastar a imposição legal do regime da separação obrigatória de 

bens. A pretensão dos recorrentes quanto ao ponto, dessarte, pode ser afastada, mas não 

por motivos ligados à forma, e sim à substância do pedido.

VII.3) A invasão da legítima dos filhos

Uma última questão, portanto, a ser analisada, é a da incidência, à hipótese 

dos autos, da regra do art. 1.176 do CC/16, que dispunha:

Art. 1.176. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que 
o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
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Essa regra tem de ser interpretada em conjunto com a do art. 1.721 do 

CC/16, cujo texto, no código revogado, era:

Art. 1.721. O testador que tiver descendente ou ascendente sucessível 
não poderá dispor de mais da metade de seus bens; a outra pertencerá de pleno 
direito ao descendente e, em sua falta, ao ascendente, dos quais constitui a 
legítima, segundo o disposto neste Código (arts. 1.603 a 1.619 e 1.723).

No entender dos recorrentes, ainda que se considere possível que o de cujus  

tivesse promovido doações à ré durante o casamento ou mesmo durante a união estável 

que o precedeu, essas doações não poderiam invadir a sua legítima, ou seja: apenas 

metade de tudo o que foi adquirido em nome da ré poderia, ao cabo, lhe pertencer.

Esse foi o fundamento que orientou o parecer exarado pelo d. representante 

do MPF Dr. Henrique Fagundes Filho, para quem:

Da leitura dos autos constata-se ter havido doação do Dr. T. H. 
(omitimos) a sua esposa M. R. (omitimos), quer diretamente, ao transferir o 
imóvel para o nome desta, quer oferecendo dinheiro para adquiri-lo. Assim, 
verifica-se a ocorrência de doação inoficiosa , uma vez que, falecendo o 
doador, nenhum bem pôde ser inventariado, já que todos estavam em nome de 
M. R. H. (omitimos). É sabido, porém, existir um limite para a doação. Nos 
termos do art. 1.176, do Código Civil de 1916, de fato, é nula a doação quanto 
à parte que exceder a o que o doador poderia dispor em testamento. Portanto, 
houve um verdadeiro processo de deserdação dos filhos do de cujus  que, ao 
falecer, deixara todo o seu patrimônio para a terceira esposa, ficando os 
herdeiros necessários 'a ver navios' . 

Havendo excesso nas doações, deve-se, pois, anulá-las. É sabido que a 
esposa do Dr. T. (omitimos), embora auferisse os rendimentos do magistério, 
que, desgraçadamente tão modesto, possuía renda, já que tinha emprego e 
poderia ter contribuído, em tese, para a aquisição dos imóveis. Destarte, tem 
direito à metade dos bens adquiridos na constância da vida comum, mas a 
outra metade deve pertencer aos herdeiros necessários do falecido.

(...)
Em suma, o recurso especial, nesse tocante, há de ser conhecido e 

provido para ser restabelecida a sentença de primeiro grau.

VII.3.a) Prequestionamento

O problema, com relação a este tema, está em seu prequestionamento. Nas 
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contrarrazões do recurso especial, a falta desse requisito é comentada com bastante 

ênfase. O principal motivo é o de que o i. Des. Relator, em seu voto, disse, textualmente, 

que "não se está esquecendo a hipótese de eventual doação inoficiosa. Contudo, este é 

um tema que não pode ser objeto de análise na presente ação. Nem os autores 

propuseram ação nesta perspectiva, nem a investigação orientou-se no sentido de buscar 

bens eventualmente doados aos filhos".

Novamente, aqui, torna-se inevitável voltar os olhos à petição inicial. Lá 

está consignado:

V. Ainda, na suposição de que tivesse havido a intenção da doação 
efetiva dos bens à ré, ou pelas interpostas pessoas de seus filhos, ou doações 
disfarçadas de compra e venda, os negócios estariam eivados de nulidade por 
infringência aos artigos 1.175 e 1.176 do Código Civil. No primeiro caso, por 
ter o doador constituído liberalidade de todos os seus bens, sem ter reservado 
parte ou renda suficiente para uma sobrevivência digna. (...)

O artigo 1.176 do Código Civil, por sua vez, atribui ineficácia absoluta à 
doação que exceder a parte que o doador poderia dispor em testamento. É o 
respeito ao chamado princípio da liberdade relativa de testar, que surgiu da 
fusão das doutrinas do Direito Romano e do Direito Germânico. É a forma de 
preservar a legítima dos herdeiros necessários. E quando as liberalidades são 
sucessivas, a limitação há de se buscar no conjunto das disposições. (fls. 19 e 
20)

Não é possível, portanto, diante da literalidade desse texto, afirmar que os 

recorrentes não propuseram a ação nesta perspectiva. A solução a ser dada, aqui, no 

mínimo , seria a de acolher o pedido de violação do art. 535 para que haja pronunciametno 

expresso quanto ao tema.

Contudo, como já se disse acima, minha primeira proposta é a de que não 

procedamos dessa forma. Essa ação foi proposta em setembro de 1998. O processo tem 

sido bastante intrincado. Além da interposição e julgamento de embargos infringentes, 

que por si já toma muito tempo, houve também a interposição de um primeiro recurso 

especial, conhecido e provido pelo i. Min. Humberto Gomes de Barros com o 

acolhimento da alegação de ofensa ao art. 535 do CPC (REsp nº 654.793/RS), a 

devolução dos autos à origem, um novo julgamento de embargos de declaração, a 

interposição subsequente de outros embargos, novo julgamento, e a interposição do 
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recurso especial. Assim, não é possível ignorar a clara possibilidade de ofensa, numa 

eventual anulação do acórdão recorrido, do princípio constitucional da razoável duração 

do processo, insculpido no art. 5º, inc. LXXVII, com a redação dada pela EC 45/2004. 

Deve-se, portanto, promover a anulação do processo apenas se, efetivamente, a matéria 

necessária para a decisão da causa não tiver sido, definitivamente, enfrentada pelo 

Tribunal.

Na hipótese dos autos, conquanto tenha o i. Relator feito a alegação acima 

transcrita, entendo que tudo o que é necessário saber para julgar o pedido de 

reconhecimento de doações inoficiosas está no acórdão recorrido. Em primeiro lugar, o 

acórdão manteve o voto vencido que fora proferido pela i. Des. Maria Berenice Dias, no 

qual ela havia dito, textualmente, que "do que olvidam os apelados é que possuir filhos 

não subtrai de ninguém a possibilidade de livremente dispor de seu patrimônio, da forma 

que lhe aprouver, transferindo, dando, presenteando, doando a quem quer que seja, 

vendando (sic) a lei exclusivamente que comprometa sua própria subsistência" (sem 

destaques no original).

Ora, se há, no voto vencido que veio depois a ser invocado, a afirmação de 

que a única  vedação existente em lei às doações inoficiosas seria a manutenção da 

subsistência do doador, a negativa de vigência à norma do art. 1.176 do CC/16 torna-se 

clara.

Mais que isso: o prequestionamento demanda que a matéria seja abordada. 

Nas hipóteses em que uma norma jurídica deixa de ser aplicada , negando-se-lhe vigência 

(o que consubstancia uma hipótese de cabimento do recurso especial) a norma 

naturalmente não compõe o julgamento, mas o tema foi abordado. Portanto, considero 

possível apreciar o recurso especial sob a ótica das doações inoficiosas.

VII.3.b) O valor das alienações

Nas contrarrazões de recurso especial, a ré argumenta também que "a 

questão estará igualmente 'fechada' se considerarmos que, para a afirmação de uma 

doação inoficiosa, far-se-ia mister a comprovação do valor da totalidade dos bens 
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possuídos pelo varão nos momentos das (supostas) liberalidades por ele praticadas, como 

doador de dinheiros à companheira em alegado prejuízo das legítimas dos filhos do 

primeiro matrimônio" (fl. 1902). Em tese, de fato a recorrida tem razão: para que se 

verifique a existência de mais da metade do patrimônio do falecido , é preciso saber qual 

o montante total desse patrimônio. Mas na hipótese dos autos, em que é incontroverso 

que o recorrido faleceu sem um único bem em seu nome, a existência de invasão da 

legítima se torna de tal modo evidente, que referida exigência não mais se coloca. É clara 

a irregular violação do direito dos herdeiros necessários.

Disso decorre que merece reforma o acórdão recorrido. Mas ainda é 

necessário apurar a extensão  dessa reforma.

VII.3.c) A extensão da reforma do acórdão

Já se viu que o de cujus  tinha remuneração mais alta que a recorrida. Já se 

viu também que sua contribuição foi essencial para a aquisição dos bens. E já se 

demonstrou que essas aquisições consumiram todo o seu patrimônio. Contudo, uma 

última pergunta que se formula é: não se pode reputar que a ré, que também auferiu renda 

durante o período de sua união com o de cujus  e mesmo antes dela, também participou do 

esforço financeiro na aquisição dos bens? 

Nesse sentido, a ré argumenta, em suas contrarrazões:

Impõe-se, neste passo, uma primeira e mui relevante ressalva. Se 
admitida fosse a tese da ocorrência de doação inoficiosa, os AA. não teriam 
direito à 'metade dos bens adquiridos na constância da vida em comum', mas 
sim a uma quarta parte. 

Com efeito, a metade dos bens adquiridos a título oneroso durante a 
união estável, é de propriedade da mulher (Lei nº 9.278/96, art. 5º). A outra 
metade, dentro do raciocínio expendido no parecer, é do varão. Este, o varão, 
poderia livremente dispor de metade de seus bens, respeitando assim a legítima 
dos (futuros) herdeiros.

A legítima, portanto, limitar-se-ia à metade do patrimônio pertencente ao 
convivente varão; portanto, em última análise, A UMA QUARTA PARTE 
DOS BENS APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. (fls. 1.900 e 1.901 - com 
destaques no original)
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Esse raciocínio seduz à primeira vista mas, bem analisado, demonstra-se 

enganoso. Este processo demanda muita atenção para que não se confundam os pedidos e 

fundamentos efetivamente formulados, e os inúmeros outros pedidos e fundamentos que 

poderiam ter sido aduzidos. Note-se que são três as possibilidades de divisão do 

patrimônio do de cujus , em tese, na relação jurídica que deu origem a este processo:

(i) poder-se-ia falar que não há divisão de bens durante a 

união estável e o casamento, porque as partes regularam expressamente a 

separação, e que os imóveis devem ser atribuídos a quem os adquiriu: a 

esposa, se for reconhecida a tese de que foi do esforço financeiro dela que 

advieram os bens; ou o de cujus, se for acolhida a tese de simulação 

relativa (tese principal sustentada na petição inicial, e já rechaçada acima);

(ii) poder-se-ia falar que não há comunhão de bens 

novamente, mas que, para os bens adquiridos, em vez de simulação, o que 

haveria seria aquisição pelo de cujus (ou pelo de cujus  com participação 

financeira da esposa), e concomitante doação dos bens a esta, em possível 

ofensa à legítima (segunda tese contida na petição inicial, e agora 

analisada);

(iii) ou poder-se-ia falar que há comunhão parcial de bens na 

união estável, e que todos os bens adquiridos são automaticamente 

partilhados entre o casal (tese agora sustentada nas contrarrazões).

O raciocínio desenvolvido nas contrarrazões é válido para esta terceira 

hipótese, mas ela não foi aventada em nenhum dos julgamentos levados a efeito neste 

processo. A separação de bens como regime vigente é pressuposto inafastável, tendo 

inclusive sido expresso o pacto antenupcial firmado por ocasião do casamento, 

manifestando a vontade das partes de que os bens adquiridos por cada um antes do enlace 

permanecessem particulares. Assim, os imóveis comprados antes do matrimônio somente 

poderiam ser considerados bens comuns mediante prova da efetiva participação de cada 

cônjuge na sua aquisição. Foi esse, inclusive, o caminho seguido pela sentença.
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Nesse ponto, algumas afirmações colhidas do acórdão recorrido se tornam 

importantíssimas. Nele, o i. Des. Relator aduz que é "certo que M. R. (omitimos) recebia 

uma mesada de T. (omitimos)". Ora, se a ré tivesse sobras em sua remuneração mensal, 

qual o sentido de receber uma mesada de seu companheiro – e, depois, de seu esposo? 

Além disso, vê-se que o acórdão reconhece como verdadeira a afirmação de que "até a 

união a ré não tinha adquirido bem imóvel" . Novamente: se o salário que esta recebia 

como professora era suficiente para seu sustento próprio, mais o sustento de seus dois 

filhos, e ainda havia sobras suficientes para acumulação em bens imóveis, por que isso 

não havia acontecido até o casamento?

A afirmação, feita no acórdão recorrido, de que o de cujus  também tinha 

apenas um bem imóvel quando se uniu à ré não é suficiente para a conclusão que ele não 

tinha condições de amealhar patrimônio, pelo simples motivo de que ele saíra de dois 

casamentos. E mais, no último deles, a discussão por patrimônio parece ter sido tão 

intensa que sua segunda esposa propôs ação de anulação da partilha feita no primeiro 

casamento . Vale dizer: o de cujus  sempre adquiriu bens e por isso enfrentou partilhas 

bastante disputadas no passado.

Portanto, pelos elementos constantes do processo e extraídos do próprio 

acórdão recorrido, portanto, é possível dizer, sem receio de erros, que a recorrida, caso 

tenha juntado patrimônio para aquisição de bens durante sua união com o de cujus , fê-lo 

essencialmente com o dinheiro doado por este, seja a título de mesadas, seja diretamente 

para aquisição de imóveis. Com efeito, não é possível conceber que uma que pessoa a 

qual, em mais de quarenta anos de vida, jamais adquiriu bem algum, pôde, em seis anos 

de união estável, mais dois anos de casamento, organizar suas finanças para adquirir, 

exclusivamente com esforço próprio, cinco bens imóveis. Isso não é razoável, assim 

como não é do mesmo modo razoável supor que o falecido, que sempre acumulou 

patrimônio, passasse a não adquirir nada depois que se uniu à recorrida.

É possível dizer, dessarte, que, a exemplo do que acontecia antes da união, 

o patrimônio da recorrida era consumido com suas despesas pessoais e sustento de seus 

filhos. Os imóveis adquiridos durante a união com o de cujus , foram comprados com 

recursos deste, que os doou, integralmente, a ela. Essa doação invade a legítima dos 
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herdeiros e, assim, deve ser considerada nula nessa parcela. Metade de todos os bens 

controvertidos devem, de fato, ser atribuídos aos herdeiros.

Forte nessas razões, com respeitosa vênia ao i. Min. Relator, conheço e dou 

provimento ao recurso especial, para o fim de declarar a nulidade de metade das doações 

promovidas pelo de cujus , conforme exposto acima.
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RECURSO ESPECIAL Nº 918.643 - RS (2007/0011372-6) (f)
  

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA
RECORRENTE : K B H E OUTROS
ADVOGADO : ALDO AYRES TORRES E OUTRO
RECORRIDO : M R N H E OUTROS
ADVOGADO : ATHOS GUSMÃO CARNEIRO E OUTRO
RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A 
ADVOGADOS : LINO ALBERTO DE CASTRO    

ANA LÚCIA ANTINOLFI E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO (Relator): 

Pedindo vênia ao eminente Relator, diante do voto da eminente 

Ministra Nancy Andrighi, vou acompanhar a divergência. 

Houve uma confusão, na passagem já aludida do voto do primeiro 

acórdão do tribunal de origem no julgamento da apelação entre doação universal e 

doação inoficiosa. 

Ora, na universal, é nula a doação de todos os bens, sem reserva de 

parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Foi exatamente esse o 

raciocínio formulado pela eminente prolatora do voto-vencido, que ensejou a 

interposição dos embargos infringentes. 

Na realidade, a hipótese é de doação inoficiosa, regulada pelo art. 

1.176 do Código Civil de 1916, em que a questão da preservação da subsistência do 

doador é irrelevante. Basta que, no momento da doação, o doador exceda o que 

poderia dispor em testamento. 

 Então, neste caso, exatamente essa afirmação, corroborada pelos 

fatos atentamente apontados no voto da eminente Relatora, de que o doador morreu 

sem ter nenhum bem no seu patrimônio e que a terceira esposa tinha cinco imóveis no 

seu patrimônio que ela não detinha antes do início da união estável, são elementos 

seguros de que realmente houve a doação direta de recursos para que ela procedesse à 
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aquisição desses bens. 

 Com isso, penso que é perfeitamente possível o reconhecimento, no 

caso, da ocorrência da doação inoficiosa, como afirmado no voto da eminente 

Relatora, superando os óbices processuais, as questões atinentes à matéria de fato, 

como foi feito com muita percuciência no voto divergente.

 Por tudo, novamente pedindo vênia ao eminente Relator, acompanho 

o voto da eminente Ministra Relatora, no sentido de dar provimento ao recurso 

especial.

 É o voto.
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