
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.297.881 - MG (2011/0297308-7)
  

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : M Z E OUTRO
ADVOGADO : ELIANE CRISTINA DA SILVA - DEFENSORA PÚBLICA
RECORRIDO : S A S 
ADVOGADO : SALVADOR DOS REIS VIEIRA 
INTERES.  : A S Z (MENOR)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE 
MENOR. PRETENSÃO FORMULADA PELOS AVÓS PATERNOS. 
RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM DO EXERCÍCIO 
REGULAR DA GUARDA PELO PAI, QUE RESIDE COM O SEU 
FILHO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 7/STJ. FINALIDADE 
MERAMENTE PREVIDENCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. 
1 - Pedido de guarda formulado pelos avós paternos com fins 
meramente previdenciários.
2 - Reconhecimento pelas instâncias de origem da regularidade da 
situação da criança, que reside normalmente com seu pai.
3 - Tentativa de desvirtuamento do instituto da guarda regulado pelo 
art. 33, e seus parágrafos, do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA).
4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
5 - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar  provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente), Nancy 
Andrighi e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. 

Brasília, 13 de maio de 2014. (Data de Julgamento)

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.297.881 - MG (2011/0297308-7)
RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
RECORRENTE : M Z E OUTRO
ADVOGADO : ELIANE CRISTINA DA SILVA - DEFENSORA PÚBLICA
RECORRIDO : S A S 
ADVOGADO : SALVADOR DOS REIS VIEIRA 
INTERES.  : A S Z (MENOR)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

(Relator): 

Trata-se de recurso especial interposto por M Z e OUTRO, com 

fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra o acórdão do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prolatado no curso de 

ação de guarda promovida contra a mãe do menor S A S, cuja ementa está 

assim redigida:

DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA DE MENOR - PEDIDO 
FORMULADO PELOS AVÓS PATERNOS - FINALIDADE 
PREVIDENCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE.
1 - O pedido formulado pelos avós paternos de guarda de neto menor 
para os fins de benefícios previdenciários não se enquadra na 
hipótese de "situações peculiares" prevista no ECA para, 
excepcionalmente, conceder-se a guarda a terceiro.
2 - Recurso não provido.

Em suas razões recursais, aduziu afrontado o art. 33, §2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, pois a recorrida não possui condições de ter o filho 

em sua guarda. O pai do menor, de outro lado, por ser deficiente físico e 

autônomo não tem uma vida financeira estável. É o menor dependente dos 

recorrentes, que, de fato, já possuem a guarda do infante, pois sempre foram 

por ele responsáveis, faltando possuí-la de direito.

Dizem não formular o pedido com intuito previdenciário, mas por poder 

garantir ao menor uma estabilidade financeira e social, garantindo-lhe a 

inclusão em plano de de assistência médica e odontológica, razão por que 

Documento: 1320314 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/05/2014 Página  2 de 14



 

 

Superior Tribunal de Justiça

pedem o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

O recurso especial foi admitido na origem

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.297.881 - MG (2011/0297308-7)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

(Relator): 

Eminentes Colegas. A questão que se devolve ao conhecimento desta 

Corte limita-se ao direito à concessão da guarda de menor aos seus avós.

Não merece acolhida a irresignação recursal.

As instâncias de origem deixam claro que o menor, nascido em 21 de 

novembro de 2000, encontra-se em situação regular, amparado emocional e 

economicamente por seu pai, que mora junto com ele e possui atividade 

rentável, residindo todos na casa dos avós paternos.

A pretensão de alteração de guarda é formulada pelo avós contra a mãe 

do infante, com ela aquiescendo o pai.

A sentença julgou improcedente o pedido, sendo mantida pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Alegou-se, no recurso especial, a afronta ao §2º do art. 33 da Lei 

8.069/90, norma que, antecipo, não se faz malferida pelo acórdão recorrido.

A guarda é disciplinada no Estatuto da Criança e do Adolescente no 

referido art. 33, cujos termos calha a reedição:

Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 
direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 
deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela 
 e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta 
eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de 
representação para a prática de atos determinados.
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§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de 
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários.

§ 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da 
autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada 
em preparação para adoção, o deferimento de guarda da criança ou 
adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 
pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos,  que serão 
objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do 
Ministério Público.
(§ 4º acrescentado pela Lei n. 12.010, de 03.08.2009).

Pelo que denotou o legislador no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

visa-se a garantir a prestação de assistência material, moral e educacional à 

criança ou adolescente. 

Por uma pretensa inconstância financeira do pai, que é profissional 

autônomo (corretor de imóveis), postulou-se que aos avós fosse concedida a 

guarda do neto.

A pretensão, entendo, fora corretamente afastada.

Não há extrair-se do exercício de atividade autônoma pelo pai do menor a 

presunção de que a assistência material do infante não seja por ele garantida, 

especialmente quando o genitor com ele vive, exercendo plenamente o seu 

poder familiar e, inclusive, atendendo aos deveres próprios do encargo de 

guardião, como reconhecera a Corte de origem.

A pretensão que se formula junto ao Poder Judiciário tem, em seu âmago, 

como concluiu o Tribunal mineiro, verdadeiro fundamento previdenciário, já 

que o avô, aposentado pelo Banco do Brasil, encontra-se com idade avançada, 

caso em que, concedida a guarda e sobrevindo o seu falecimento, o 

pensionamento em favor do menor seria automático.

De pronto, tenho que contrastar a conclusão alcançada pela origem no 

que toca ao referido intuito previdenciário, tendo em conta a ausência de 

quaisquer outras peculiaridades relevantes para a alteração da guarda, exigiria 
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um aprofundamento nas provas coligidas aos autos, o que se revela 

incompatível com o recurso especial.

Nesse sentido já manifestou-se esta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  PEDIDO DE 
GUARDA DE MENOR. TRANSFERÊNCIA AOS AVÓS MATERNOS. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO 
PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA PARA SE 
AFERIR ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DO 
DEFERIMENTO DA GUARDA DO MENOR. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ausente o prequestionamento do preceito inserto no artigo 16, § 2º 
da Lei 8.213/91, não há possibilidade de trânsito do apelo nobre.
Incidência da Súmula 282 do STF.
2. Para determinar se a guarda foi corretamente deferida ou não 
seria necessário o reexame das provas, a fim de se aferir se os pais 
detêm condições econômicas para manter o filho menor. Incide ao 
caso o enunciado n. 7 da súmula do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1003457/MT, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 23/08/2011, DJe 30/08/2011)

Mesmo que assim não fosse, com a devida vênia, não há necessidade de 

se reconhecer a guarda a parentes que, por força da própria lei civil, na eventual 

dificuldade econômico-financeira dos pais, poderão vir a ser chamados a prover 

as essenciais necessidades daquele com quem mantém vínculo parental, para 

que se supram as necessidades do menor e a impossibilidade eventual do titular 

do poder familiar.

A obrigação da qual sequer poderia escusar-se o ascendente que tem 

condições de contribuir, uma vez presente a necessidade do menor - coadjuvada 

à impossibilidade dos parentes mais próximos (pai e mãe) -, prevista no art. 

1696 do CCB/02, é, no mais das vezes, assumida por afeto ou mesmo dever 

moral.

Para alcançar-se o seu cumprimento, com efeito, não há necessidade de 

proceder-se à alteração da guarda, o que apenas vem a exame do Judiciário, 
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diante do quadro fático traçado pela origem, por questões que não aquelas 

voltadas à regularização de uma situação de fato.

E nessa perspectiva, é reiterado o entendimento por esta Corte Superior 

de que a pretensão de alteração de guarda com fundo meramente 

financeiro-previdenciário não pode ser endossada pelo Poder Judiciário quando 

ao menos um dos pais pelo menor se responsabiliza financeira e moralmente e 

com ele mantém salutar relação parental.

Relembro a orientação desta Corte Superior:

CIVIL. GUARDA DE MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. MÃE PRESENTE. FINALIDADE DE OBTENÇÃO 
DE BENEFÍCIO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.
I. Não é possível conferir-se a guarda de menor à avó para fins 
exclusivamente previdenciários e financeiros, tendo os pais plena 
possibilidade de permanecer no seu exercício.
II. Precedentes do STJ.
III. Recurso especial não conhecido. (REsp n.º 402031/CE, 4ª 
Turma, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 11/03/03) .

CIVIL. GUARDA DE MENOR. PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Sem embargo de que proporcione evidentes benefícios ao menor, o só 
interesse na filiação deste à Previdência Social não justifica o pedido 
de guarda.
Recurso especial conhecido, mas não provido. (REsp nº 95606/RJ, 3ª 
Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. 28/03/00)

CIVIL - GUARDA - AVOS - EFEITO PREVIDENCIÁRIO.
I - A CONVENIÊNCIA DE GARANTIR BENEFICIO 
PREVIDENCIÁRIO AO NETO NÃO CARACTERIZA A SITUAÇÃO 
EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA, NOS TERMOS DO ECA (ART. 
33, PAR. 2), O DEFERIMENTO DE GUARDA A AVOS.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(REsp 94.369/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/1997, DJ 25/02/1998, p. 68)

GUARDA DE MENOR PELA AVO. FINS PREVIDENCIÁRIOS. 
DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTE DA CORTE.
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1. NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DA CORTE, A 
"CONVENIÊNCIA DE GARANTIR BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO 
AO NETO NÃO CARACTERIZA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE 
JUSTIFICA, NOS TERMOS DO ECA (ART. 33, PAR. 2.), O 
DEFERIMENTO DE GUARDA A AVO." 2. RECURSO CONHECIDO 
E IMPROVIDO.
(REsp 82.474/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/1997, DJ 
29/09/1997, p. 48180)

CIVIL - DIREITO DE FAMILIA - PEDIDO DE GUARDA DE 
MENOR POR AVO - PAIS VIVOS - EFEITO PREVIDENCIARIO - 
BEM-ESTAR DA CRIANÇA.
I  - NÃO HA AMPARO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE GUARDA 
DE MENOR PELA AVO, PARA FINS PREVIDENCIARIOS, POR 
INEXISTENTE A SITUAÇÃO PECULIAR DE QUE CUIDA A LEI; 
BEM COMO O CARATER EXCEPCIONAL, EIS QUE FORA DOS 
CASOS DE TUTELA E ADOÇÃO (ART. 33, PARS. 2. E 3., DA LEI 
8.069/1990). O GOZO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DE 
GUARDIÃO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INCLUSIVE 
PREVIDENCIARIO, E CONSEQUENCIA DO ESTADO DE 
GUARDA, E NÃO CAUSA QUE JUSTIFIQUE SUA CONCESSÃO.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(REsp 97.069/MG, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/1997, DJ 01/09/1997, p. 
40827)

GUARDA. AVO. EFEITO PREVIDENCIÁRIO. A CONVENIÊNCIA 
DE GARANTIR BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO AO NETO NÃO 
CARACTERIZA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA, 
NOS TERMOS DO ECA (ART. 33, PAR. 2.), O DEFERIMENTO DE 
GUARDA A AVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(REsp 86.442/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, 
QUARTA TURMA, julgado em 10/12/1996, DJ 03/03/1997, p. 4658)

Não olvido os três judiciosos precedentes da lavra dos e. Ministros Nancy 

Andrighi, Massami Uyeda e Luis Felipe Salomão no sentido de que a questão, 

não se limitando a intuito meramente previdenciário, deve ser solvida à luz dos 
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interesses do menor.

Assim o fizeram, certamente, subsumindo os fatos cristalizados nos 

processos em que prolatadas as decisões às situações peculiares previstas no 

§2º do art. 33 da Lei 8069/90.

Hão de se demonstrar no curso da lide, de forma clara e contundente, 

quais seriam tais particularidades, sob pena de esvaziar-se sobremaneira de 

razoabilidade a pretensão.

Na hipótese dos autos, não identificou, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, e nem eu o faço, alegação que razoavelmente levasse à 

retirada da guarda do pai, concedendo-a aos avós.

Perceba-se que no precedente sob a relatoria do Min. Massami Uyeda 

(REsp 1186086/RO, Terceira Turma, Data do Julgamento 03/02/2011), 

inseriu-se no substrato fático questão, no sentir deste relator, decisiva para que 

ali se reconhecesse a alteração da guarda, questão esta atinente à ausência de 

condições psicológicas e materiais da genitora para promover a criação do 

menor. Vislumbre-se a fundamentação do acórdão:

De outro modo, quanto às condições pessoais da segunda recorrente, 
mãe do menor, ficou consignado no sobredito relatório o seguinte, in 
literris: "A Srª. Sâmia [mãe do menor] não demonstra ter condições 
emocionais e financeiras para assumir o filho integralmente. Já o 
avô, no mesmo laudo técnico, foi tido por "uma pessoa lúcida, que 
cria e educa o neto colocando limites. A criança o respeita, e o tem 
como modelo, como referencial de família".

Diversamente, na presente ação, além da convivência que há muito 

existiria entre pai, avós e neto, alegou-se, desde a petição inicial, que a 

peculiaridade estaria na inclusão do menor no plano de saúde do seu avô.

Com a devida vênia, os argumentos não se revelam suficientes.

A relação entre avós e netos, por si só, sempre se revelará especial.

Decorre mesmo do natural auxílio aos filhos (agora pais), do 

aproveitamento da experiência com a qual já contam os avós, de sua maior 
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disponibilidade, muitas vezes, diante dos maiores períodos de tempo livre 

alcançado com a aposentadoria, com a natural dedicação de certas avós aos 

afazeres familiares, contribuindo decisivamente no cuidado, na formação e no 

auxílio do desenvolvimento dos netos.

Felizes as palavras de Edgard de Moura Bittencourt, lembradas por 

Marilza Fernandes Barreto e registradas por Arnaldo Rizzardo ao tratar, na obra 

já citada (p. 241), da relação entre avós e netos: 

"A afeição dos avós pelos netos é a última etapa das paixões puras do 
homem. É a maior delícia de viver a velhice. A jurisprudência que 
assegura essa afeição sanciona na frase de Gaston Lagarde 'os 
direitos morais dos avós"." 

(...) "A solidariedade familiar, o vínculo da filiação, o elo de amor e 
carinho que aproximam as gerações são as causas verdadeiras que 
levam muitas vezes os avós aos tribunais para lutar pelo direito de 
ver e visitar seus netos, pela oportunidade de preservar a unidade e 
manter viva a convivência familiar, base moral da sociedade...

Essa convivência natural e espontânea, pois, é da própria essência 

humana, atuando os avós como que um porto seguro aos netos, sem que se 

necessite do reconhecimento de quaisquer outras situações jurídicas para que 

tal se verifique.

Na presença ativa e protetora dos pais, ou apenas de um deles, 

desimportante se mostra a concessão da guarda do infante para uma melhor 

definição do liame marcantemente amoroso vivido entre avós e netos.

Por outro lado, e agora tangenciando a necessidade de proteção à criança 

e ao adolescente e a interpretação favorável que se deve garantir ao instituto, 

tendo-se por norte os interesses do menor, mostra-se necessário manter em foco 

que na espécie a não concessão da guarda aos avós não desprotege o 

"guardado", que se encontra a contento amparado pelo pai, seu efetivo e natural 
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guardião, proteção esta que remanescerá coadjuvada pelo auxílio dos avós.

O que não se pode é, no afã de resguardar esta categoria vulnerável de 

indivíduos, que merece e merecerá, sempre, o máximo de proteção, dentre duas 

escolhas hígidas (manter-se sob a guarda do pai ou concedê-la aos avós) 

optar-se por aquela que, por pretensa maior proteção financeira ao infante, 

possa revelar o exercício abusivo do direito.

O instituto da guarda não pode ser encarado como um bem que ora está 

sob a titularidade de A e ora de B, ao mero alvedrio daqueles que a titularizam.

Será abusivo, no entender, deste relator, alterar-se a guarda de menor que 

não está desprotegido, nem moral, nem materialmente, para que, na busca de 

uma situação mais vantajosa, se lhe estendam benefícios que ordinariamente a 

ele não seriam estendidos, senão mediante a entabulação de obrigações 

contratuais ou mediante previsão legal expressa, aqui me refiro ao plano de 

saúde e à condição de beneficiário em regime de previdência.

O plano de saúde com o qual conta o seu avô, certamente - ou 

provavelmente - conterá regras no sentido de que, uma vez evidenciada a 

situação de guardião pelo associado, beneficiário dos serviços o será, também, 

o menor sob os seus cuidados.

Mas, como bem percebeu o Min. Ari Pargendler no precedente 

anteriormente referido, a guarda, cumpridos todos os seus pressupostos, é causa 

do alcance do benefício (previdenciário ou securitário) ao menor, mas a 

pretensão de extensão do plano de saúde ao menor não é razão para a alteração 

da guarda.

Sem a arguição de razão suficiente para que se altere a situação jurídica 

de guardião mantida pelo pai, abrir-se-á indesejável espaço para o abuso de 

direito.

Há de se premir pela omissão voluntária e reprovável dos pais no 

atendimento das necessidades do menor, quiçá o não oferecimento pelos pais 
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biológicos de condições mínimas de estabilidade para cuidar do filho. 

Entretanto, ao menos por parte do pai do menor de que se cuida nestes 

autos, inegavelmente, omissão não há, pois, na medida de suas forças, vêm 

oferecendo os meios materiais e morais à criação e formação do seu filho, tanto 

que com ele faz questão de residir, em que pese aquiesça com a concessão da 

guarda aos seus pais (avós do infante).

Essa conclusão é extraída pelo acórdão recorrido do estudo psico-social 

realizado no curso da presente ação: "...restou comprovado por meio do estudo 

social (f.18/20) e psicológico (f. 27/29) que a guarda é exercida pelo pai" .

E continua, aquela Egrégia Corte julgadora:

Os estudos judiciais constantes nos autos - social (f. 18/20) e 
psicológico (f. 27/29) - não deixam dúvidas de que o pai é quem cuida 
do menor, tanto é verdade que ele mora na mesma casa com os 
apelantes. A contribuição dos avós é financeira, mas não é suficiente 
para retirar do genitor a guarda, mesmo que este concorde com o 
pedido elaborado pelos avós paternos, pois, apesar de constar na 
inicial que o pleito é decorrente de o pai não possuir renda fixa, não 
há dúvidas de que a finalidade do pedido é estender à criança os 
benefícios previdenciários dos avós.

Não se olvide, ainda, que o instituto da guarda envolve mais do que 

questões financeiras, envolve, como lembra Arnaldo Rizzardo (Direito de 

Família , 8ª ed., 2009, p. 492): 

(...) certa autoridade ou um poder de controle, na pessoa e na 
conduta do menor. Além disso, assegura o direito de estabelecer seu 
domicílio legal, de permitir que permaneça com terceira pessoa, de 
orientar e impor o comportamento, de restringir as relações sociais, 
de obrigar a formação escolar e profissional. Enfim, acarreta o dever 
de desenvolver o espírito e as atitudes sadias da criança e do 
adolescente, incutindo no espírito o sentido do bem, do justo e de 
perspectivas de se tornar um elemento útil à sociedade.
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Tais funções, do que se extrai dos autos, estão sendo irretorquivelmente 

desempenhadas pelo genitor.

Por derradeiro, como já adverti, na eventualidade de o sustento do menor 

restar comprometido, estando presente, mas impossibilitado o pai de prover-lhe 

materialmente as necessidades, não será mediante ação de regulamentação de 

guarda que obterá o menor o suporte de que necessita.

Os avós, enquanto vivos, remanescerão atendendo às necessidades do, 

agora, adolescente.

Acaso deixem de fazê-lo, sempre terá o interessado, na impossibilidade 

dos pais, enquanto a lei assim o permitir a possibilidade de pedir alimentos aos 

seus ascendentes, prestação esta que englobará, certamente, plano de saúde e as 

demais necessidades básicas, necessidades que, no momento, já estão sendo 

atendidas mediante o pagamento conjunto pelo pai e avós de alimentos, escola, 

plano de saúde etc.

Assim, sem que se evidenciem razões suficientes a fazer alterada a guarda 

do menor, resumindo-se, ao fim e ao cabo, a pretensão a razões meramente 

previdenciárias, estou em manter o acórdão recorrido, mantendo a 

improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.
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