
g~y~c4~
OIARIO DA JUSTiÇA ELETRONICO

Edição nO1160 - Brasília, Disponibilização: Terça-feira, 23 de Outubro de 2012 Publicação: Quarta-feira, 24 de Outubro de 2012

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 234.728 - DF (2012/0202651-3)

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO
ADVOGADO
ADVOGADA

MINISTRO HERMANBENJAMIN
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA
DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA E
OUTRO(S)
ZENON PEREIRA LEITÃO E OUTRO
MÁRIo GILBERTO DE OLIVEIRA
PERLA CRISTINA SANSEVERO E OUTRO(S)

VENDA

que se

Especial
de Justiça

que
e seguintes

iudicando.

oram rejeita~hs (fi.
.;. Recurso IEspecial,
violação do

"""1

ADMINIS1!RA1!fvo TERRACAP
ÓVEL!I,IIII~ I

1. ermite-~I a ~~nda de imóvelipúblico para
enq:qadrenas cond19~esfiXi~ôas;>'la Lei n.O9.262/96 .

.,.. 2. Reêhrso }Io vida (fi. 706)';

Os Embargos de Decl
'íii}!àgravante, nas ra

ocorreu, alé"i~>divergência ju .
do CC; e da Lei 8:66g!l99.3,;~() o

:~''''~J.:i<m}:~%"",-

Sem contraminuta (fi.
É o relatório.

Trata-se de
(art. 105, IH, "a"
do Distrito

Decido.
Os autos foram recebidos neste Gabinete em 24.9.2012.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem não emitiu

juízo de valor sobre o art. 513 e seguintes do CC.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o

conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não
foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de
Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na
espécie, a Súmula 211/STJ.

Quanto à ofensa aos dispositivos da Lei 8.666/1993, ressalto que
a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e
assistemática no corpo do texto do apelo nobre, não supre a exigência de
argumentação adequada do apelo especial. Ante a deficiência de
fundamentação, incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na
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Súmula 284 do STF. Nesse sentido:

DENISE

(art. 541,
ecimento do

da Constituição

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CRUZADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADA. RECURSO INCAPAZ
DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na interposição do recurso especial com fundamento na
alínea a do permissivo constitucional, não basta a simples menção da
norma federal tida por violada é necessária a demonstração clara e precisa
da ofensa em que teria o acórdão recorrido, sob pena de
não-conhecimento do rec deficiência na fundamentação (Súmula
284/STF).

nq

>.~rfim, a ap tada div~~gê~fia deve ser l~omprovad~0 cabendo a
quem recorre 'd$p1onstrar a \ircuns~~nci~s que identi~cam ou asslFelham os
casos confronta'<l'ps, com indic ão'a sjp1ilitude fática e jurídicai(entre eles.
Indispensável a tr~nscrição de echÓsao relatório ~Ido voto d li; acórdãos
recorrido e paradigft\~l1' realizan o íiJotejo analít~<:o entre a
intuito de bem ..~~;~.~tefiizar a interp ã' 'le~.:~<~~~I~~1~te.

(I~~~~ire1to a esse !s legais:e regimen
parágrafo úm ",,<:lo CPC, e att<T impede o
Recurso EspeciatUÍli~~mhaseiIi~
Federal.

Por tudo isso, com fulcrdiji!,! art. 544, ~ 4°,11, "a ", do Código de
Processo Civil, nego provimento ao 1\.gfavo.

Publique-se.
Intimem-se.

Brasília (DF), 09 de outubro de 2012.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator
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