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297 do STJ; não obstante, afigura-se indevida a invocação genérica e abstrata do CDC quando não restar 
comprovado o abuso praticado pelo agente financeiro, como verificado na hipótese em tela.  

        2. A pretensão relacionada à alteração de cláusulas contratuais validamente estipuladas, baseada 
na assertiva de que a parte autora não possui condições de honrar o pagamento das prestações do 
empréstimo pactuado com a ré, é incabível para caracterizar onerosidade excessiva e impor revisão 
contratual, o que só seria possível em caso de quebra da base objetiva do negócio.  

        3. A redução salarial não se apresenta como motivo hábil e suficiente para invocação da ¿Teoria 
da Imprevisão¿ (artigo 478 do Código Civil), sendo certo que a renda salarial pode ser motivo imprevisto, 
mas jamais imprevisível, de modo que o contrato pode ser renegociado, mas não pode ser imposto, pois 
depende da análise da viabilidade de adequação do contrato à nova realidade fática.  

        4. Deve ser privilegiado o princípio da força obrigatória dos contratos, no sentido de que 
ninguém é obrigado a contratar, mas aqueles que o fizerem devem cumprir com as obrigações assumidas, 
de modo que, diante da ausência de abuso ou inadimplemento por parte dos réus, a improcedência do 
pedido autoral é medida que se impõe. 

        5. Majorada a verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre 
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, §4º, inciso III, e §11, c/c artigo 98, § 3º, ambos 
do Código de Processo Civil de 2015. 

        6. Apelação desprovida.  
ACÓRDÃO 
  
        Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta 

Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, negar provimento à 
apelação, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do presente julgado.  

        Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018. (data do julgamento) 
  
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES 
Desembargador Federal 
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1. O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação de conhecimento pelo rito ordinário em face da 
União Federal com o objetivo de obter a nulidade do seu ato de reforma, com a sua consequente 
reintegração às fileiras do Exército, bem como o pagamento de todas as verbas remuneratórias 
retroativamente à data em que passou para a reserva das Forças Armadas.  

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ¿a pretensão de revisão do ato de 
reforma de militar, com a promoção a um posto superior na carreira e conseqüente revisão de seus 
proventos de inatividade, sujeita-se à prescrição do fundo de direito¿ (AgRg nos EDcl no AREsp nº 
257.208/SC. Relator: Ministro Mauro Campbell. Órgão julgador: 2ª Turma. DJe 24/04/2013).  

3. Considerando que o ato de reforma se deu em 27/03/2001 e que a presente demanda somente veio 
a ser ajuizada em 09/04/2017, portanto, mais de 16 (dezesseis) anos após o fato, constata-se que, de fato, 
houve a consumação da prescrição do fundo de direito, na medida em que transcorreu lapso temporal 
superior a 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.   

4. Ao contrário do entendimento do apelante, não se aplica ao presente caso o Enunciado da Súmula 
nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a discussão recai sobre a lesão ao pretenso direito 
subjetivo do ex-militar de ter permanecido no serviço militar e não de parcelas remuneratórias não 
reclamadas no quinquênio anterior à data da propositura da ação.  

5. Apelação desprovida. 


