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RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
REPR. POR
ADVOGADOS

: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
: VALDEVIR DE NARDI SEGATTI
: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
MT003911
ALAN VAGNER SCHMIDEL - MT007504
: ALVIR DZOVONIARKEVICZ - ESPÓLIO
: APARECIDA RIBEIRO DZOVONIARKEVICZ - INVENTARIANTE
: FÁBIO ALVES DONIZETI E OUTRO(S) - MT012674
VOLMIR RUBIN - MT013078

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO
DANO. ACTIO NATA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e
3/STJ).
2. A simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa
de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos arts.
167 e 169 do Código Civil. Precedentes.
3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que
configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou
não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos
(art. 189 do CC/2002).
4. O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser
deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito,
aplicando-se excepcionalmente a actio nata em seu viés subjetivo.
5. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem acerca da
existência de dano moral e do montante indenizável demandaria o
revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que esbarra no
óbice da Súmula nº 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Marco
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Brasília, 13 de dezembro de 2021.
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Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
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RELATÓRIO
Trata-se

de

agravo

interno

interposto

por

VALDEVIR

DE

NARDI

SEGATTI contra a decisão que negou provimento ao recurso especial (fls. 333/338 eSTJ).
Nas

presentes

razões,

o agravante

sustenta,

em

síntese,

que

seja

reconhecida a decadência para a anulação do negócio jurídico e a desproporção do
valor arbitrado como danos morais.
Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida ou a submissão do

-

feito ao colegiado.
Sem impugnação (fl. 352 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
A irresignação não merece prosperar.
Conforme expresso, o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a simulação é
insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do
negócio jurídico simulado, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DO ART. 1.042 DO CPC/2015. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO
AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
SIMULADO. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL DO ÔNUS
PROBATÓRIO. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.
2. A simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado,
insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts.
167 e 169 do CC. Precedentes.
3. A redistribuição do ônus probatório determinada pelo julgador é hipótese
distinta daquela convencionada pelas partes, motivo pelo qual o art. 373, §
3º, II, do CPC/2015 não contém força normativa apta a sustentar a tese
recursal, atraindo o óbice da Súmula 284/STF.
4. A revisão da distribuição do ônus da prova é inviável nesta instância, por
esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial." (AgInt no AREsp 1.557.349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO SUBMETIDO A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3º, DO CPC/1973. SIMULAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE.
OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Retornam os autos para novo julgamento, em obediência ao disposto no
art. 543-B, §3º, do CPC/1973 (art. 1.040, II, do CPC/2015).
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015).
3. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para
que seja suprido o vício.
4. A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado,
insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167

e 169 do CC/2002 (precedentes).
5. Juízo de retratação exercido nestes autos para acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, e negar provimento ao agravo de
instrumento." (EDcl no AgRg no Ag 1.268.297/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe
4/6/2019)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA GERAL. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE
DE PARTE DO REGISTRO QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O
QUAL RECAIU O VÍCIO DO ATO. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO
NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO.
SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes
para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar
em negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se desconhece que o ônus da prova seja regra de instrução. Contudo,
'apenas devem merecer a atenção do julgador nas hipóteses de ausência ou
de insuficiência de esclarecimento acerca da matéria fática - ônus da prova
sob a ótica objetiva, de modo que devem ser consideradas regras de
julgamento incidentes, em caráter residual, apenas com a finalidade de
evitar a inexistência de decisão sobre o litígio, ocasião em que se deverá
investigar a quem cabia a prova - ônus da prova sob a ótica subjetiva' (REsp
1.698.696/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
2/8/2018, DJe 17/8/2018).
3. No caso em apreço, infere-se que o Tribunal de origem não procedeu à
inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório, como alegam os
recorrentes, mas tão somente concluiu que os réus, ora insurgentes, não se
desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações, de
terem comprado o imóvel do autor. O fato de a Corte estadual ter tido
conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau, no tocante ao
ônus da prova, não significa que procedeu à sua inversão no âmbito do
recurso de apelação, não havendo que se falar, assim, em indevida inversão
do ônus da prova no âmbito da apelação.
4. A modificação do entendimento consignado pelo Tribunal a quo (de estar
comprovada a ocorrência de simulação suficiente a anular parte do registro
constante da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do feito),
demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Em relação à decadência, verifica-se que o entendimento da Corte
estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual 'a simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico
simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos
dos arts. 167 e 169 do CC/2002' (EDcl no AgRg no Ag 1.268.297/RS, Rel.
Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe
4/6/2019). Súmula 83/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,

como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora
examinada.
7. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1.783.796/RO, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019,
DJe 5/11/2019)
Quanto ao termo inicial da prescrição do direito de exigir reparação civil por
danos morais, o tribunal de origem consignou:
"(...)
Na hipótese, a abertura da empresa em nome do de cujus Alvir
Dzovoniarkevicz - ocorreu em janeiro de 2000. Todavia, apenas no ano de
2007 o Espólio teve conhecimento acerca da existência de diversos débitos
em nome do falecido.
Partindo dessa premissa, tem-se que apesar da data da lesão ter
sido em janeiro de 2000, momento da constituição da empresa, o Apelado
tomou conhecimento desse evento danoso somente no ano de 2007, ocasião
em que foi cobrado pelos débitos existentes em nome da firma denominada
A. Dzovoniarkevic - ME.
A meu ver, se o Apelado desconhecia a ocorrência do evento
danoso, não há como aplicar, na espécie, a regra descrita no art. 189 do CC,
que considera o termo inicial a data da ocorrência da lesão, e sim o
entendimento jurisprudencial de que a partir da ciência do evento começa a
contar o prazo prescricional para exigir reparação civil, conforme aresto
alhures transcrito.
Desse modo, considerando que o lapso prescricional de 03 (três)
anos para requerer indenização por danos morais começou a fluir no ano de
2007, tem-se que o ajuizamento da demanda em 28.01.2009 se deu antes
de operada a prescrição" (fl. 223, e-STJ).
Cumpre ressaltar que a regra geral, no Direito Civil brasileiro, é a de que o
prazo prescricional é contado a partir do momento em que configurada lesão ao direito
subjetivo (art. 189 do CC/2002), sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular
conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos.
Tal regra, contudo, é mitigada em duas situações: (i) nas hipóteses em que a
própria legislação vigente estabeleça que o cômputo do lapso prescricional se dê a
partir de termo inicial distinto (como ocorre, por exemplo, nas ações que se originam
de fato que deva ser apurado no juízo criminal - art. 200 do Código Civil) e (ii) nas
excepcionalíssimas situações em que possível constatar que, pela própria natureza das
coisas, seria impossível ao autor, por absoluta falta de conhecimento de "défice à sua
esfera jurídica", adotar comportamento outro que não o de inércia, como ocorre no
caso dos autos.
A primeira exceção mencionada não apresenta grandes dificuldades de
aplicação, pois a regra jurídica explicita o diferenciado termo inicial do prazo
prescricional. Por sua vez, a segunda deve ser admitida com mais cautela e vem sendo
solucionada na jurisprudência desta Corte Superior a partir da aplicação pontual da
chamada teoria da actio nata em seu viés subjetivo, que, em síntese, confere ao
conhecimento da lesão pelo titular do direito subjetivo violado a natureza de
pressuposto indispensável ao início do prazo de prescrição.
Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE
COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA.
EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão
indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa.
2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional
como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em
sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo
a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da
vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse,
pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que
impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte.
Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que
se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da
fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse
ato.
4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de
indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual
foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua
relevância.
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o
entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205
do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (EREsp
1280825/RJ e EREsp 1281594/SP).
6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria". (REsp 1.494.482/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe
18/12/2020 - grifou-se)
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A identidade entre o objeto discutido na presente demanda e a
controvérsia afetada pela Segunda Seção desta Colenda Corte à sistemática
dos recursos repetitivos - Tema 978 - na qual se analisa o termo inicial do
prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros
prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica - atrai a
competência das Turmas que integram a Segunda Seção deste Superior
Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.
2. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de
que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se
somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a
conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o
princípio da actio nata. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1 Para alterar as
conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no
sentido de verificar o momento em que ocorreu o conhecimento inequívoco do
dano pelo autor/apelante, seria imprescindível a incursão no conjunto fático
e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido". (AgInt no REsp 1.814.901/MA, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020
- grifou-se)
Ademais, alterar as conclusões da Corte de origem acerca da existência de
dano moral e do montante indenizável demandaria a análise de circunstâncias fáticoprobatórias, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº

7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
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