
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 834.831 - PR (2006/0068633-8)
  

RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : ANITA VALESCA BOURSCHEIT E OUTROS
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ITAIPU BINACIONAL 
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI E OUTRO(S)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ITAIPU BINACIONAL. 
INDENIZAÇÃO POR ALTERAÇÃO DO MICROCLIMA E FORMAÇÃO DA 
"CORTINA VERDE". TEMA NÃO ANALISADO.

1. Não se conhece de matéria não examinada no acórdão recorrido e sequer 
suscitada no recurso especial.

2. Os recorrentes ajuizaram ação ordinária buscando serem indenizados por 
prejuízos causados pela alteração do microclima causada pela constituição do lago da 
Usina de Itaipu e pela formação da "cortina verde", posteriormente, à construção do lago.

3. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição quanto às alegadas alterações 
climáticas, sem nada decidir sobre a chamada "cortina verde", tema relevante para 
determinar-se o início da fluência do prazo extintivo da pretensão.

4. A omissão do acórdão proferido nos embargos declaratórios caracteriza ofensa 
ao art. 535, II, do CPC, ante a necessidade de que tema relevante ao deslinde feito seja 
devidamente analisado, acarretando a sua nulidade, com a devolução dos autos à origem 
para o devido suprimento. Precedente em matéria análoga: REsp 861.588/RS, Rel. Min. 
Denise Arruda, DJe de 21.11.08.

5. Recurso especial conhecido em parte e provido.

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, por unanimidade, 
conhecer em parte do recurso e, nessa parte, dar-lhe provimento nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e 
Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator. Sustentou oralmente Dr. Marcelo Henriques 
Ribeiro De Oliveira, pela parte RECORRENTE: ANITA VALESCA BOURSCHEIT e o Dr. Luiz 
Edson Fachin, pela parte RECORRIDA: ITAIPU BINACIONAL

Brasília, 17 de setembro de 2009(data do julgamento).

Ministro Castro Meira  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 834.831 - PR (2006/0068633-8)
  

RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA
RECORRENTE : ANITA VALESCA BOURSCHEIT E OUTROS
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ITAIPU BINACIONAL 
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Anita Valesca Bourscheit 

e outros ajuizaram ação ordinária declaratória e condenatória com objetivo de ser indenizada pelos 

prejuízos e lucros cessantes relativos à diferença de produtividade em suas propriedades agrícolas, 

causada pelas alterações microclimáticas que teve como motivo a criação do Lago de Itaipu e pela 

"cortina verde" formada em momento posterior à formação do lago.

Definem "cortina verde" como "a densa reserva florestal formada em momento 

posterior à formação do lago, com utilização de espécies exóticas, cujas sementes se alastram nas 

lavouras que com ela confronta, por ação do vento, num raio de até 100 metros, além de provocar o 

sombreamento e a conseqüente redução de 70% da produtividade nas mesmas áreas, num raio de 

até 30 metros". 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em grau de apelação, manteve a sentença de 

primeiro grau que julgara extinto o feito com exame de mérito pelo decurso  do lapso prescricional.

O acórdão foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ITAIPU BINACIONAL. 
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. 

Do enunciado da Súmula nº 445, do Supremo Tribunal Federal, extrai-se o 
princípio de que, em matéria de prescrição, a lei nova aplica-se às situações em curso, salvo 
se vertidas em processos pendentes à época do seu advento. 

Aplicação, ao caso vertente, da prescrição vintenária prevista no art. 177, do 
Código Civil de 1916 (fl. 910).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 925).

Em recurso especial, os autores apontam violação aos artigos 177 do Código 
Civil/16 e 189 do Código Civil/02, adotando-se o princípio da actio nata, porquanto o acórdão 
considerou que "o dies a quo do lapso prescricional não é, necessariamente, aquele em que os danos 
se realizam, mas, antes, aquele em que os mesmos danos tornam-se previsíveis segundo o 
entendimento do homem comum, isto porque a pretensão à reparação nasce dos danos emergentes, 
dos lucros cessantes ou do agravo moral, mas, antes dela, também nasce pretensão a prevenir ou 
obstar a causa dos danos previsíveis de ocorrer futuramente, pretensão, pretensão esta em regra 
tutelável na via cautelar ou mandamental, mas também objetável por ação ordinária, mesmo 
declaratória, com pedido de tutela jurisdicional antecipada" (fl. 940). 

Ainda sustentam que a Corte de origem não se manifestou sobre tema relevante ao 
exame a controvérsia, não se manifestando quanto ao prazo prescricional referente à "cortina verde" 
mesmo após a oposição de embargos de declaração, o que caracteriza ofensa ao art. 535, II, do 
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CPC.
Argumentam, ainda, que a implementação e desenvolvimento da "cortina verde" 

deu-se em 1989 e 1990, não podendo ser aplicado o mesmo prazo prescricional das perdas 
decorrentes das alterações microclimáticas.

Em contrarrazões, Itaipu Binacional argumenta que a norma que deve reger o tema 
da prescrição no presente feito é o Decreto-Lei nº 20.910/32, pois a recorrida é "uma entidade 
binacional de Direito Público Internacional, criada com recursos públicos dos dois Países que são 
seus sócios - Brasil e Paraguai. Vale dizer, ainda que não integre a Administração Pública Direta 
nos termos do Decreto-Lei nº 200/67, é pessoa jurídica de Direito Internacional Público, cujo 
capital pertence integralmente aos Tesouros do Brasil e do Paraguai, por seus representantes ou 
longa manus  - no Brasil, a ELETROBRÁS, no Paraguai, a ANDE, ou seja, ao erário público - e, 
neste aspecto, assemelha-se às entidades de Direito Público Interno".

Alega, ainda, que o artigo 1º, da Lei nº 9.494/97 também estabelece o prazo quinquenal, 

porquanto a recorrida não "deixa de ser uma  prestadora de serviço público, no caso a geração de 

energia elétrica".

Admitido o apelo, subiram os autos a esta Corte de Justiça.

Instado a manifestar-se, o ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. José Flaubert 

Machado de Araújo opinou pelo provimento do recurso especial, conforme a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. Recurso especial contra acórdãos 
da 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, respectivamente, 
negou provimento à Apelação dos Recorrentes, confirmando a sentença de 1º grau que 
extinguiu o processo com fundamento no art. 269, inciso VI, do CPC; e que rejeitou os 
embargos  de declaração dos Recorrentes. Incorreta Aplicação do Direito. Alegada violação 
ao art. 535, inciso II, do CPC. Procedência. Omissão do Acórdão atacado quanto à formação 
da "cortina verde". Alegada violação ao art. 189 do CC. Procedência. Dissídio 
jurisprudencial demonstrado. O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da 
pretensão, que, por sua vez, nasceu com a constatação efetiva da lesão mesmo o quantum  da 
lesão sendo indeterminado. Inteligência dos arts. 186 e 286, do CC. Recurso que deve ser 
provido (fl. 1028).

Após o retorno dos autos, os recorrentes informam que praticamente todas as demais 

ações que tratam do mesmo tema foram reunidos na 9ª Vara Federal de Curitiba e estão suspensos à 

espera de prova pericial que, no seu entender, interferirá no julgamento do presente feito.

De outra banda, a recorrida argumenta que tal decisão não se relaciona com o recurso 

especial, pois se cuida de processo diverso e pleiteia a condenação dos recorrentes por litigância de 

má-fé. Traz, ainda, diversos precedentes do TRF da 4ª Região que, de igual modo, houve o 

reconhecimento da prescrição em casos idênticos ao dos autos (fl.1164).

É o relatório.
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1. Não se conhece de matéria não examinada no acórdão recorrido e sequer 
suscitada no recurso especial.

2. Os recorrentes ajuizaram ação ordinária buscando serem indenizados por 
prejuízos causados pela alteração do microclima causada pela constituição do lago da 
Usina de Itaipu e pela formação da "cortina verde", posteriormente, à construção do lago.

3. O acórdão recorrido reconheceu a prescrição quanto às alegadas alterações 
climáticas, sem nada decidir sobre a chamada "cortina verde", tema relevante para 
determinar-se o início da fluência do prazo extintivo da pretensão.

4. A omissão do acórdão proferido nos embargos declaratórios caracteriza ofensa 
ao art. 535, II, do CPC, ante a necessidade de que tema relevante ao deslinde feito seja 
devidamente analisado, acarretando a sua nulidade, com a devolução dos autos à origem 
para o devido suprimento. Precedente em matéria análoga: REsp 861.588/RS, Rel. Min. 
Denise Arruda, DJe de 21.11.08.

5. Recurso especial conhecido em parte e provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Analiso, inicialmente, a 
pretensão dos recorrentes de que caso a "prescrição não venha ser reconhecida, a menos até a 
instrução do feito forneça todos os elementos necessários para a correta avaliação da matéria", 
considerando a existência de mais de cem ações de igual natureza (fl. 1039), fundamento que se 
respalda na prova pericial produzida em outro feito.

Se a matéria não foi analisada e discutida no acórdão recorrido e, muito menos, 
suscitada no recurso especial, não pode ser objeto de apreciação no recurso especial, não só pela 
ausência de prequestionamento, como também por não ser possível inovar-se em recurso já 
interposto e devidamente processado.

Passo ao exame da questão prejudicial, no que tange à alegada violação ao artigo 535, 
II, do Código de Processo Civil.

A ação indenizatória tem dupla fundamentação: os prejuízos que teriam sofrido os 
recorrentes teriam sido causados pela alteração do microclima e pela formação a posteriori da 
chamada "cortina verde".

Durante todo o processo, os ora recorrentes provocaram o Poder Judiciário com o 
objetivo de que fossem analisados ambos os fundamentos, admitindo em consequência não ter  
havido a fluência do prazo prescricional referente à indenização em decorrência da formação da 
denominada "cortina verde", questão essencial ao exame da controvérsia.

Nesse sentido, reporto-me à manifestação do Ministério Público Federal em parecer 
subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. José Flaubert Machado Araújo:

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por 
produtores rurais em face da Usina Hidrelétrica de Itaipu, na qual aduzem ser ela a 
responsável pelos danos ocorridos em suas safras, em razão das alterações microclimáticas 

Documento: 913189 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 02/10/2009 Página  4 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

decorrentes de sua instalação, bem como da formação de uma 'cortina verde', isto é, uma 
densa reserva florestal que, segundo alegam, provocou o sombreamento e o decréscimo da 
produtividade de suas plantações.

Inicialmente, o Tribunal a quo, no Acórdão atacado, não se pronunciou sobre a 
formação da chamada 'cortina verde', e, mesmo interpostos embargos de declaração, não foi 
suprida a omissão.

Procedente a alegação dos Recorrentes de que o termo a quo de sua pretensão 
reparatória é a data da efetiva lesão a eles causada. Entendo que o início do prazo 
prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito 
subjetivo, nos termos do art. 189, do CC. No presente caso, a meu sentir, o termo inicial 
somente poderia exurgir com a constatação de algum prejuízo sofrido pelos autores, ainda 
que o quantum  fosse indeterminado. A hipótese dos autos encaixa-se justamente no que 
dispõe o art. 286, inciso II, do CPC, que assim enuncia:

Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular 

pedido genérico: 

II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as 

conseqüências do ato ou do fato ilícito;

Entendo que a construção do lago de Itaipu, em outubro de 1982 não determinou o 
termo inicial para a pretensão indenizatória, porque a produção decorrente da atividade 
agrícola depende de inúmeros fatores, sendo, portanto, razoável, que as alterações 
provocadas pela construção do lago somente passassem a ser sentidas anos depois, momento 
este que entendo ser o termo inicial do prazo prescricional.

Diante do exposto, opino pelo provimento do recurso, para afastar a incidência da 
prescrição da pretensão indenizatória dos Recorrentes, remetendo-se os Autos à instância de 
origem para o seu regular processamento (fls. 1.031/1.033).

Acrescento que, em exame de feito assemelhado, a Exma. Sra. Ministra Denise Arruda, 

em decisão monocrática, adotou providência similar, com os seguintes fundamentos:

 

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao 
recurso de apelação e, posteriormente, ao rejeitar os embargos declaratórios, omitiu-se na 
análise dos prejuízos advindos da formação da "cortina verde", mormente quanto à 
contagem do prazo prescricional nessa hipótese (fls. 945/973, 1.040/1.044, 1.046/1.052 e 
1.055/1.059). Destarte, configurou-se a omissão apontada pelos recorrentes, de maneira a 
ensejar a nulidade do acórdão (REsp 861.588/RS, DJe 21.11.08). 

Reconheço, pois, que a omissão do acórdão recorrido, ao deixar de manifestar-se sobre 

a análise desse ponto suscitado pelos recorrentes, acarretou ofensa ao art. 535, II, do Código de 

Processo Civil, pelo que deve ser anulado o acórdão proferido nos embargos de declaração. Em 

consequência, devem os autos retornar à origem para o devido suprimento, ficando prejudicadas as 

demais questões suscitadas pelas partes.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe provimento.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
 

Número Registro: 2006/0068633-8 REsp 834831 / PR

Números Origem:  200370000787477  200404010579594  200470000083650

PAUTA: 17/09/2009 JULGADO: 17/09/2009

Relator
Exmo. Sr. Ministro  CASTRO MEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CAETANA CINTRA SANTOS

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ANITA VALESCA BOURSCHEIT E OUTROS
ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ITAIPU BINACIONAL
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - 
Intervenção do Estado na Propriedade - Desapropriação

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: ANITA 
VALESCA BOURSCHEIT 
Dr(a). LUIZ EDSON FACHIN, pela parte RECORRIDA: ITAIPU BINACIONAL

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, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe 
provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e 
Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.

 Brasília, 17  de setembro  de 2009

VALÉRIA ALVIM DUSI
Secretária
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