
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.546.152 - RS (2015/0187071-9)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : UNIÃO 
AGRAVADO : ANAYDE DOS SANTOS PAIXÃO 
ADVOGADOS : CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA E OUTRO(S)
  WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA DURANTE O 
REGIME MILITAR. ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO 
ECONÔMICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de acumulação 
da reparação econômica com indenização por danos morais decorrente 
de prisão e perseguição políticas sofridas à época da ditadura militar. 

2. A Lei federal 10.559/2002, que regulamentou o 
disposto no art. 8º do  ADCT e instituiu o Regime do Anistiado 
Político, veda a acumulação de: a) reparação econômica em parcela única 
com reparação econômica em prestação continuada (art. 3º, § 1º); b) 
pagamentos, benefícios ou indenizações com o mesmo fundamento, 
facultando-se ao anistiado político, nessa hipótese, a escolha da opção 
mais favorável (art. 16). 

3. "Inexiste vedação para a acumulação da reparação 
econômica com indenização por danos morais, porquanto se trata de 
verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: 
aquela visa à recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros 
cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da integridade 
moral, expressão dos direitos da personalidade"  (AgRg no REsp 
1.467.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
11/02/2015.). 

Agravo regimental improvido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do 
voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes (Presidente), 
Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin. 
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Brasília (DF), 08 de setembro de 2015(Data do Julgamento)

MINISTRO HUMBERTO MARTINS  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.546.152 - RS (2015/0187071-9)
  

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : UNIÃO 
AGRAVADO : ANAYDE DOS SANTOS PAIXÃO 
ADVOGADOS : CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA E OUTRO(S)  

WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator): 

Cuida-se de agravo regimental interposto pela UNIÃO contra decisão 
monocrática assim ementada (fl. 557, e-STJ):

 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA 
DURANTE O REGIME MILITAR.  ACUMULAÇÃO DE 
REPARAÇÃO ECONÔMICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO" .

Para melhor compreensão da demanda, reproduzo o acórdão proferido 
(fl. 461, e-STJ):

“ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO 
ECONÔMICA DA LEI N° 10.559/02. CUMULAÇÃO COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE.

A reparação econômica prevista na Lei 10.559/02 possui 
dúplice caráter indenizatório, abrangendo os danos materiais e 
morais sofridos pelos anistiados em razão dos atos de exceção 
praticados pelos agentes do Estado, de natureza política.

Precedentes STJ.”

O agravante alega, em síntese, que se equivoca a decisão, "quanto à 
possibilidade de cumulação de indenização por dano moral com o valor recebido a 
título de reparação econômica da Lei 10.559/02. É importante frisar que o STJ não 
tem entendimento consolidado, pois apesar de o Eminente Relator haver citado 
precedente pela possibilidade de cumulação, observe-se que o REsp 1.323.405/DF " 
(fl. 472, e-STJ).

Pugna, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão 
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do presente agravo à apreciação da Turma. 

É, no essencial, o relatório.
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AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.546.152 - RS (2015/0187071-9)
  

EMENTA

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA DURANTE O 
REGIME MILITAR. ACUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO 
ECONÔMICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de acumulação 
da reparação econômica com indenização por danos morais decorrente 
de prisão e perseguição políticas sofridas à época da ditadura militar. 

2. A Lei federal 10.559/2002, que regulamentou o 
disposto no art. 8º do  ADCT e instituiu o Regime do Anistiado 
Político, veda a acumulação de: a) reparação econômica em parcela única 
com reparação econômica em prestação continuada (art. 3º, § 1º); b) 
pagamentos, benefícios ou indenizações com o mesmo fundamento, 
facultando-se ao anistiado político, nessa hipótese, a escolha da opção 
mais favorável (art. 16). 

3. "Inexiste vedação para a acumulação da reparação 
econômica com indenização por danos morais, porquanto se trata de 
verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: 
aquela visa à recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros 
cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da integridade 
moral, expressão dos direitos da personalidade"  (AgRg no REsp 
1.467.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
11/02/2015.). 

Agravo regimental improvido. 
 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator): 

Não merece reconsideração a decisão ora agravada. 

Cinge-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos morais 
decorrente de prisão e perseguição políticas sofridas à época da ditadura militar, 
ocasionando ao anistiado e a seus familiares abalos de ordem emocional e profissional.

A Lei 10.559/2002 proíbe a acumulação de: a) reparação econômica em 
parcela única com reparação econômica em prestação continuada (art. 3º, § 1º); b) 
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pagamentos, benefícios ou indenizações com o mesmo fundamento, facultando-se ao 
anistiado político, nessa hipótese, a escolha da opção mais favorável (art. 16).

Inexiste, portanto, vedação para a acumulação da reparação econômica 
com indenização por danos morais, pois se trata de verbas indenizatórias com 
fundamentos e finalidades diversas: aquela visa à recomposição patrimonial (danos 
emergentes e lucros cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da 
integridade moral, expressão dos direitos da personalidade. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 
SÚMULA 284/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA DURANTE O REGIME 
MILITAR. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 
1º DO DECRETO 20.910/1932. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO 
DE REPARAÇÃO ECONÔMICA COM INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao 
art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício 
em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por 
analogia, da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência do STJ é pacificada no sentido de que a 
prescrição quinquenal, disposta no art. 1º do Decreto 20.910/1932, é 
inaplicável aos danos decorrentes de violação de direitos 
fundamentais, que são imprescritíveis, principalmente quando 
ocorreram durante o Regime Militar, época na qual os 
jurisdicionados não podiam deduzir a contento suas pretensões.

3. Ressalte-se que a afronta aos direitos básicos da pessoa 
humana, como a proteção da sua dignidade lesada pela tortura e 
prisão por delito de opinião durante o Regime Militar de exceção, 
enseja ação de reparação ex delicto imprescritível e ostenta amparo 
constitucional no art. 8.º, § 3º, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

4. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em hipótese 
similar à dos autos, a inexistência de violação ao art. 97 da CF/88 
quando o acórdão recorrido entendeu inaplicável o prazo 
prescricional estabelecido no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

5. A Lei 10.559/2002 proíbe a acumulação de: a) reparação 
econômica em parcela única com reparação econômica em 
prestação continuada (art. 3º, § 1º); b) pagamentos, benefícios ou 
indenizações com o mesmo fundamento, facultando-se ao anistiado 
político, nesta hipótese, a escolha da opção mais favorável (art. 
16).

6. Inexiste vedação para a acumulação da reparação 
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econômica com indenização por danos morais, porquanto se trata 
de verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: 
aquela visa à recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros 
cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da integridade 
moral, expressão dos direitos da personalidade.

7. Não compete ao STJ, em julgamento de Recurso Especial e 
para fins de prequestionamento, apreciar alegação de afronta a 
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência 
do STF (art.102, III, da CF/1988).

8. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no REsp 1.467.148/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 
11/2/2015.)

Portanto, em que pese o esforço contido nas razões do agravo 
regimental, não prospera a pretensão de reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como penso. É como voto.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator

Documento: 1439648 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/09/2015 Página  7 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
AgRg   no

Número Registro: 2015/0187071-9 REsp 1.546.152 / RS

Números Origem:  200970000081080  400081080620094047000  50320374120134047000  
PR-200970000081080  PR-50320374120134047000  TRF4-00081080620094047000

PAUTA: 08/09/2015 JULGADO: 08/09/2015

Relator

Exmo. Sr. Ministro  HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ANAYDE DOS SANTOS PAIXÃO
ADVOGADOS : WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO

CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar - 
Regime - Anistia Política

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO : ANAYDE DOS SANTOS PAIXÃO
ADVOGADOS : WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO

CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA E OUTRO(S)

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do 
voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Og Fernandes (Presidente), Mauro Campbell Marques e Assusete 
Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Herman Benjamin.
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