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APRESENTAÇÃO 
Com o intuito de proporcionar mais uma forma de consulta ao usuário do 

Informativo de Jurisprudência, o presente trabalho disponibiliza todas as súmulas e 

notas de julgados publicadas durante o ano de 2018, agrupadas segundo os respectivos 

ramos do direito.  

As súmulas e as notas extraídas de julgamentos submetidos ao rito dos 

recursos repetitivos estão localizadas em capítulos específicos, no início do documento, 

organizadas de acordo com a matéria preponderante, em ordem de recentidade – da 

mais recente para a mais antiga – e por órgão julgador, considerando a Corte Especial, as 

Seções temáticas e as Turmas. 

As demais notas também estão dispostas de acordo com a matéria 

preponderante, ordenadas, por sua vez, conforme o órgão julgador e da mais recente 

para a mais antiga. 

Cabe ressaltar que as notas que abordam mais de um tema jurídico estão 

repetidas nos respectivos ramos. Essa opção foi adotada para que o usuário que se 

interesse por apenas um ramo específico do direito não perca qualquer informação.  

O Informativo de Jurisprudência de 2018 organizado por ramos do Direito 

será atualizado mensalmente no decorrer do ano. Vale lembrar que, ao final de cada nota 

e de cada súmula, há a indicação da edição do Informativo de Jurisprudência 

correspondente.  
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 624 

É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei n. 10.559/2002 (Lei da 

Anistia Política). Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. (Informativo n. 638.) 

 

SÚMULA N. 619 

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção 

ou indenização por acessões e benfeitorias. Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018.  

(Informativo n. 635.)  

 

SÚMULA N. 615  

Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades 

na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos 

eventualmente cometidos. Primeira Seção, aprovada em 9/5/2018, DJe 14/5/2018. (Informativo n. 624.). 

 

SÚMULA N. 611  

Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de 

processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela 

imposto à Administração. Primeira Seção, aprovada em 9/5/2018, DJe 14/5/2018. (Informativo n. 624.). 

 

DIREITO AMBIENTAL 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 629 

Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com 

a de indenizar. Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. (Informativo n. 638.)  

 

SÚMULA N. 623 

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou 

possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 

17/12/2018. (Informativo n. 638.)  

 

SÚMULA N. 618 

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Corte Especial, julgado em 

24/10/2018, DJe 30/10/2018. (Informativo n. 635.) 

 

SÚMULA N. 613  

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. Primeira Seção, 

aprovada em 9/5/2018, DJe 14/5/2018. (Informativo n. 624.) 
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DIREITO BANCÁRIO 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 603  

É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista 

para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o 

empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui 

regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Segunda Seção, aprovada em 22/2/2018, DJe 

26/2/2018. (Informativo n. 619.) 
 

DIREITO CIVIL 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 621 

Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, 

vedadas a compensação e a repetibilidade. Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. 

(Informativo n. 638.)  

 

SÚMULA N. 620 

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro 

de vida. Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. (Informativo n. 638.) 

 

SÚMULA N. 616 

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no 

pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. 

Segunda Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 28/5/2018. (Informativo n. 625.)  

 

SÚMULA N. 610  

O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito 

do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Segunda Seção, aprovada em 

25/4/2018, DJe 07/5/2018. (Informativo n. 624.)  
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DIREITO DO CONSUMIDOR 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 609 

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de 

exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Segunda Seção, julgado em 

11/4/2018, DJe 17/4/2018. (Informativo n. 622.)  

 

SÚMULA N. 608 

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por 

entidades de autogestão. Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 17/4/2018. (Informativo n. 622.) 

 

SÚMULA N. 602 

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas 

sociedades cooperativas. Segunda Seção, aprovada em 22/2/2018, DJe 26/2/2018. (Informativo n. 618.) 

 

SÚMULA N. 601 

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Corte Especial, 

aprovada em 7/2/2018, DJe 14/2/2018. (Informativo n. 618.) 

 

DIREITO PENAL 
Voltar ao Sumário. 

SÚMULA N. 617 

A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja 

a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Terceira Seção, aprovada em 26/09/2018, 

DJe 01/10/2018. (Informativo n. 633.) 

 

SÚMULA N. 607 

A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) configura-se com a prova da 

destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Terceira Seção, 

julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018. (Informativo n. 622.) 

 

SÚMULA N. 606 

Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via 

radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Terceira Seção, julgado 

em 11/04/2018, DJe 17/04/2018. (Informativo n. 622.)  

 

SÚMULA N. 605 

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de 

medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 

Terceira Seção, aprovada em 14/03/2018, DJe 19/03/2018. (Informativo n. 620.)  
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 628 

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a 

prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de 

modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, 

DJe 17/12/2018. (Informativo n. 638.)  

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 604 
O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo 

Ministério Público. Terceira Seção, aprovada em 28/2/2018, DJe 5/3/2018 (Informativo n. 619). 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
Voltar ao Sumário. 

 

SÚMULA N. 627 

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a 

demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Primeira 

Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. (informativo n. 638.) 

 

SÚMULA N. 626 

A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão 

urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN. Primeira 

Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. (Informativo n. 638.) 

 

SÚMULA N. 625 

O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de 

repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a 

Fazenda Pública. Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.  (Informativo n. 638.)  

 

SÚMULA N. 622 

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; 

exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu 

julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo prescricional para a cobrança judicial. Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. 

(Informativo n. 638.)  
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SÚMULA N. 614  

O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes 

ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos. Primeira Seção, aprovada em 9/5/2018, DJe 

14/5/2018. (Informativo n. 624.) 

 

SÚMULA N. 612  

O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza 

declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Primeira Seção, aprovada em 

09/5/2018, DJe 14/5/2018. (Informativo n. 624.) 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 (Tema 699) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Fornecimento de energia elétrica. Débitos do consumidor. Fraude no medidor 
de consumo. Corte administrativo do serviço. Possibilidade. Critérios. Tema 
699. 

DESTAQUE 

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao 
consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o 
corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo 
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à 
constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, 
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive 
antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, no panorama geral da jurisprudência do STJ, são três os principais cenários 
de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por 
inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por 
responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao 
consumidor (normalmente, fraude do medidor). Relativamente a esse último cenário, a jurisprudência do STJ 
veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a 
suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de 
forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Assim, incumbe à concessionária do serviço público 
observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já 
que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. Dessa forma, o não pagamento dos débitos 
por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para 
o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal 
(não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Além disso, o reconhecimento da 
possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às 
concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o 
sistema de controle de consumo. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão 
administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de 
parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve 
ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, 
sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável 
de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a 
concessionária possa suspender o serviço. (Informativo n. 634.) 
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PROCESSO EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira 
Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 
(Tema 106)   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Direito à saúde. Medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 
Fornecimento pelo Poder Público. Obrigatoriedade. Caráter excepcional. 
Requisitos cumulativos. Embargos de declaração. Necessidade de 
esclarecimento. Fornecimento de medicamento para uso off label. Vedação 
nos casos não autorizados pela ANVISA. Tema 106.   

DESTAQUE 

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos 
seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por 
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar 
com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os 
usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima 
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da 
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão julgado sob a sistemática dos recursos 
repetitivos, no qual se pede que se esclareça, dentre outros pontos, se a necessidade do registro na ANVISA 
afasta o fornecimento de medicamento de uso off label, que é aquele em que o medicamento é utilizado no 
tratamento de patologias não autorizado pela agência governamental e, por conseguinte, não se encontra 
indicado na bula. Verifica-se que o art. 19-T da lei n. 8.080/1990 impõe duas vedações distintas. A constante do 
inciso I que veda o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de medicamento fora do uso autorizado 
pela ANVISA, ou seja, para tratamento não indicado na bula e aprovado no registro em referido órgão 
regulatório. Já o inciso II, impede a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de 
medicamento que não tenha ainda sido registrado na ANVISA. Assim, nos termos da legislação vigente, no 
âmbito do SUS somente podem ser utilizados medicamentos que tenham sido previamente registrados ou com 
uso autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A exigência desse registro é medida que 
visa proteger o usuário do sistema de saúde, pois estes medicamentos foram submetidos a estudos clínicos que 
comprovaram a sua qualidade, a sua efetividade e a sua segurança. Contudo, a ANVISA, com fundamento no art. 
21 do Decreto n. 8.077/2013, em caráter excepcional, tem autorizado a utilização de medicamentos fora das 
prescrições aprovadas no registro. Sendo assim, ainda que não conste no registro na ANVISA, na hipótese de 
haver autorização, ainda que precária, para determinado uso, é resguardado o direito do usuário do Sistema 
Único de Saúde de também ter acesso a utilização do medicamento no uso autorizado não presente no registro. 
Por seu turno, observa-se que ficou consignado no acórdão embargado que "os critérios e requisitos estipulados 
somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento". 
No entanto, tal termo inicial suscita dúvidas, podendo ser interpretado de, pelos menos, duas formas: a 
conclusão do julgamento refere-se ao julgamento do recurso especial, ou seja, o termo inicial da modulação seria 
a data da assentada que se julgou o repetitivo e fixou-se a sua tese (25/4/2018); ou a conclusão do julgamento 
impõe o esgotamento da instância, isto é, o termo inicial da modulação seria quando se julgar o último recurso 
cabível no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, com espeque no inciso I do art. 494 do 
CPC/2015, que possibilita a correção de ofício de inexatidões materiais, altera-se o termo inicial da modulação 
dos efeitos do presente repetitivo, que passa a ser a data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 
4/5/2018. (Informativo n. 633.) 
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PROCESSO REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018 (Tema 106) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Direito à saúde. Medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 
Fornecimento pelo Poder Público. Obrigatoriedade. Caráter excepcional. 
Requisitos cumulativos. Tema 106. 

DESTAQUE 

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos 
seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por 
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de 
arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre ressaltar que a questão de fornecimento de medicamentos já possui ampla jurisprudência 
nesta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido que o inciso I do art. 19-M 
da Lei n. 8.080/1991, incluído pela Lei n. 12.401/2011, permite que seja deferido o fornecimento de 
medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Dos julgados existentes é possível extrair alguns 
requisitos necessários para que o pleito seja deferido. O primeiro requisito consiste na demonstração da 
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento, por meio de laudo médico circunstanciado 
e fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos 
pelo SUS. Quanto à questão, consta das Jornadas de Direito da Saúde, realizadas pelo Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, algumas diretrizes sobre a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, sendo que no 
enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde asseverou-se que o laudo médico deve conter, pelo menos, as 
seguintes informações: "o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na 
sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI); o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do 
nome de referência da substância; posologia; modo de administração; e período de tempo do tratamento; e, em 
caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". O 
segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou 
seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar. 
Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da 
incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito. Por fim, o terceiro 
requisito a ser considerado é que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA. Esta exigência decorre de imposição legal, tendo em vista o artigo 19-T, inciso II, 
da Lei n. 8.080/1991, o qual dispõe que são vedados, em todas as esferas de gestão do SUS a dispensação, o 
pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro 
na Anvisa. (Informativo n. 625.) 

 

PROCESSO REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção 
por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 (Tema 405) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO AMBIENTAL 

TEMA Poder de polícia. Apreensão de veículo utilizado no carregamento de madeira 
sem autorização. Art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998. Art. 2º, § 6º, inc. VIII, do 
Decreto n. 3.179/1999. Liberação condicionada ao pagamento de multa. 
Inviabilidade. Liberação condicionada ao oferecimento de defesa 
administrativa. Possibilidade. Fiel depositário na pessoa do proprietário. 
Tema 405.  

DESTAQUE 

O art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 (redação original), quando permite a liberação de veículos e 
embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 
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9.605/1998; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do 
depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é 
apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas 
a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que 
a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de 
regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar a compatibilidade entre as disposições da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes 
Ambientais - LCA) e a redação original do Decreto n. 3.179/1999. É que o § 4º do art. 25 da LCA determina, de 
forma peremptória, a alienação dos instrumentos do crime (compreendidos em sentido lato), mas, a seu turno, 
a legislação infralegal possibilita a liberação dos veículos e embarcações apreendidos pela prática de infração 
administrativa ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de defesa. A redação original do art. 
2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte, do Decreto n. 3.179/1999, que prevê a possibilidade do pagamento de multa, 
constitui verdadeira inovação no ordenamento jurídico, destituída de qualquer base legal, o que afronta os incs. 
IV e VI do art. 84 da CR/88. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e 
simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do 
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Especialmente em situações nas quais o suposto 
infrator oferecesse defesa administrativa seria incabível o perdimento do bem. Para estes casos, é constitucional 
admitir que a apresentação de defesa administrativa impeça a imediata alienação dos bens apreendidos, pois 
esta conclusão necessariamente deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a Administração 
e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até a decisão, veículos e embarcações ficariam depositados em 
nome do proprietário. Este recorte na ilegalidade do Decreto n. 3.179/1999 (redação primeva) é tão importante 
que o superveniente Decreto n. 5.523/2005, o qual deu nova disciplina à matéria, acabou consagrando-a, de 
modo que "os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade 
ambiental competente, poderão ser confiados a fiel depositário até a sua alienação". Além disso, a aplicação da 
LCA deve observar as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal (CPP). Segundo os arts. 118 e 
ss. do CPP, existem regras próprias, as quais também guardam consonância com o dever de promover o devido 
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E estas regras, muito mais densas do que as da Lei n. 
9.605/1998 e seus decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação imediata de veículos e 
embarcações utilizadas como instrumentos de crime. Este regramento também nada dispõe sobre a 
possibilidade de deferimento da liberação do veículo ao proprietário que assume sua guarda e conservação na 
condição de depositário fiel. Acontece que, ao contrário da imediata restituição dos bens apreendidos ao 
proprietário ou sua alienação, a instituição da liberação com ônus de depósito é perfeitamente compatível com 
as previsões dos arts. 118 e ss. do CPP. Tem-se, aí, uma integração possível entre a norma do art. 25, § 4º, da 
LCA, na forma como regulamentada pelo Decreto n. 3.179/1999 (na redação original e conforme o Decreto n. 
5.523/2005), e o CPP. Por isto, pode ser plenamente aplicada a interpretação firmada nos casos em que, além 
de infração administrativa, a conduta também pode ser enquadrada como crime ambiental. Então, qualquer 
destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração administrativa, seja em razão de crime ambiental, 
deve ser precedido do devido processo legal. No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, na forma das 
regulamentações da Lei n. 9.605/1995; no segundo caso, do modo como previsto no CPP, sendo facultada, pela 
peculiaridade do tipo penal (crime ambiental), as inflexões da LCA e decretos no que for compatível (p. ex., a 
liberação ao proprietário com instituição do depósito em seu nome). (Informativo n. 625.)   

 

PROCESSO REsp 1.614.874-SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018 (Tema 731)  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO TRABALHO 

TEMA Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Correção Monetária. Taxa 
Referencial (TR). Substituição do índice. Impossibilidade. Natureza não 
contratual. Regramento próprio. Tema 731.   

DESTAQUE 

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como 
forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a possibilidade, ou não, de a Taxa Referencial TR ser substituída como índice de correção monetária 
dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por outro que melhor 
reponha as perdas decorrentes da inflação. Inicialmente, observe-se que diferentemente das cadernetas de 
poupança, regidas por contrato, o FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o 
seu disciplinamento, ostentando natureza estatutária. Portanto, é vedado ao Poder Judiciário substituir índice 
de correção monetária estabelecido em lei. Ainda devem ser realçadas questões de política econômica que 
pairam sobre a destinação do FGTS que, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de 
fomentar políticas públicas. Portanto, pode ser definido como um fundo de natureza financeira e que ostenta 
característica de multiplicidade. Esse caráter institucional do FGTS não gera o direito, aos fundistas, de eleger o 
índice de correção monetária que entendem ser mais vantajoso. Por fim, tendo o legislador estipulado a TR como 
o índice legal de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, não pode tal índice ser substituído por outro 
simplesmente sob a alegação da existência de outros índices que melhor repõem as perdas decorrentes do 
processo inflacionário, porque tal providência está claramente inserida no âmbito de atuação do Poder 
Legislativo, e a atuação do Poder Judiciário só estaria legitimada se houvesse vácuo legislativo ou inércia, sob 
pena de vulnerar o princípio da separação dos poderes. (Informativo n. 625.)   

 

PROCESSO REsp 1.682.836-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018 (Tema 766)   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Direito à saúde. Demandas com beneficiários individualizados. Entes 
federativos no polo passivo. Legitimidade do Ministério Público. Direito 
individual indisponível. Art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público). Aplicabilidade. Tema 766.   

DESTAQUE 

O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas 
demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo 
beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei 
n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Anote-se, inicialmente que a fronteira para se discernir a legitimidade do órgão ministerial diz respeito à 
disponibilidade, ou não, dos direitos individuais debatidos. É que, tratando-se de direitos individuais 
disponíveis e não havendo uma lei específica autorizando, de forma excepcional, a atuação do Ministério Público 
(como no caso da Lei n. 8.560/1992), não se pode falar em legitimidade de sua atuação. Todavia, se se tratar de 
direitos indisponíveis, a legitimidade ministerial já decorreria da redação do próprio art. 1º da Lei n. 8.625/1993 
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Portanto, a discussão a ser travada neste feito direciona-se para 
a definição de indisponibilidade, ou não, do direito à saúde. Com efeito, a disciplina desse direito encontra na 
jurisprudência pátria a correspondência com o próprio direito à vida, de forma que a característica da 
indisponibilidade do direito já decorreria dessa premissa. O entendimento firmado acima, no que concerne à 
delimitação do direito à saúde como direito individual indisponível, com base na interpretação do conjunto de 
regras legais acerca da matéria, se encontra albergado no âmbito de decisões do Supremo Tribunal Federal (RE 
407.902-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/8/2009). Assim, inexiste violação dos dispositivos dos arts. 1º, V, e 
21 da Lei n. 7.347/1985, bem como do art. 6º do CPC/1973, uma vez que a atuação do Ministério Público, em 
demandas de saúde, tem assento na indisponibilidade do direito individual. (Informativo n. 624.) 
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PROCESSO REsp 1.588.969-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, por 
maioria, julgado em 28/02/2018, DJe 11/04/2018 (Tema 965)  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Auto de infração. Multa de trânsito. Rodovia federal. Competência do DNIT. 
Previsão legal. Exegese conjugada do disposto no art. 82, § 3º, da Lei n. 
10.233/2001 e no art. 21, VI, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro). Tema 965.   

DESTAQUE 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT detém competência para a fiscalização do 
trânsito nas rodovias e estradas federais, podendo aplicar, em caráter não exclusivo, penalidade por infração ao 
Código de Trânsito Brasileiro, consoante se extrai da conjugada exegese dos arts. 82, § 3º, da Lei n. 10.233/2001 
e 21 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que a Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a par de atribuir à Polícia 
Rodoviária Federal a competência para aplicar e arrecadar multas por infrações de trânsito, no âmbito das 
rodovias e estradas federais, nos termos de seu art. 20, III, confere aos órgãos executivos rodoviários da União 
a competência para executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades de advertência, por 
escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas 
que aplicar, consoante previsto em seu art. 21, VI. Com o advento da Lei n. 10.561, de 13/11/2002, que incluiu 
o § 3º no art. 82 da Lei n. 10.233/2001, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT foi 
expressamente autorizado a exercer, em sua esfera de atuação, ou seja, nas rodovias federais, consoante 
disposto no art. 81, II, da referida Lei n. 10.233/2001, diretamente ou mediante convênio, as competências 
expressas no art. 21 do Código de Trânsito Brasileiro, observado o disposto no inciso XVII do art. 24 da mesma 
Lei n. 10.233/2001, que ressalva a competência comum da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT 
para os fins previstos no art. 21, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, vale dizer, para, nas rodovias federais 
por ela administradas, "fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a 
infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que 
aplicar". Além disso, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN editou a Resolução n. 289, de 29/08/2008, 
que "dispõe sobre normas de atuação a serem adotadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes - DNIT e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF na fiscalização do trânsito nas 
rodovias federais", considerando "a necessidade de intensificar a fiscalização do trânsito nas rodovias federais, 
objetivando a redução dos altos índices de acidentes e a conservação do pavimento, coibindo o desrespeito aos 
limites de velocidades e o tráfego de veículos com excesso de peso". Assim, nas rodovias federais, a atuação do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal - DPRF deve ser realizada em conjunto, de acordo com suas atribuições, para a realização de uma efetiva 
fiscalização do trânsito, com o escopo de assegurar o exercício do direito social à segurança, previsto no art. 6º, 
caput, da CF. (Informativo n. 623.)  
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DIREITO AMBIENTAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção 
por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 (Tema 405) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO AMBIENTAL 

TEMA Poder de polícia. Apreensão de veículo utilizado no carregamento de madeira 
sem autorização. Art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998. Art. 2º, § 6º, inc. VIII, do 
Decreto n. 3.179/1999. Liberação condicionada ao pagamento de multa. 
Inviabilidade. Liberação condicionada ao oferecimento de defesa 
administrativa. Possibilidade. Fiel depositário na pessoa do proprietário. 
Tema 405.  

DESTAQUE 

O art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 (redação original), quando permite a liberação de veículos e 
embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 
9.605/1998; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do 
depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é 
apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas 
a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que 
a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de 
regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar a compatibilidade entre as disposições da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes 
Ambientais - LCA) e a redação original do Decreto n. 3.179/1999. É que o § 4º do art. 25 da LCA determina, de 
forma peremptória, a alienação dos instrumentos do crime (compreendidos em sentido lato), mas, a seu turno, 
a legislação infralegal possibilita a liberação dos veículos e embarcações apreendidos pela prática de infração 
administrativa ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de defesa. A redação original do art. 
2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte, do Decreto n. 3.179/1999, que prevê a possibilidade do pagamento de multa, 
constitui verdadeira inovação no ordenamento jurídico, destituída de qualquer base legal, o que afronta os incs. 
IV e VI do art. 84 da CR/88. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e 
simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do 
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Especialmente em situações nas quais o suposto 
infrator oferecesse defesa administrativa seria incabível o perdimento do bem. Para estes casos, é constitucional 
admitir que a apresentação de defesa administrativa impeça a imediata alienação dos bens apreendidos, pois 
esta conclusão necessariamente deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a Administração 
e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até a decisão, veículos e embarcações ficariam depositados em 
nome do proprietário. Este recorte na ilegalidade do Decreto n. 3.179/1999 (redação primeva) é tão importante 
que o superveniente Decreto n. 5.523/2005, o qual deu nova disciplina à matéria, acabou consagrando-a, de 
modo que "os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade 
ambiental competente, poderão ser confiados a fiel depositário até a sua alienação". Além disso, a aplicação da 
LCA deve observar as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal (CPP). Segundo os arts. 118 e 
ss. do CPP, existem regras próprias, as quais também guardam consonância com o dever de promover o devido 
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E estas regras, muito mais densas do que as da Lei n. 
9.605/1998 e seus decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação imediata de veículos e 
embarcações utilizadas como instrumentos de crime. Este regramento também nada dispõe sobre a 
possibilidade de deferimento da liberação do veículo ao proprietário que assume sua guarda e conservação na 
condição de depositário fiel. Acontece que, ao contrário da imediata restituição dos bens apreendidos ao 
proprietário ou sua alienação, a instituição da liberação com ônus de depósito é perfeitamente compatível com 
as previsões dos arts. 118 e ss. do CPP. Tem-se, aí, uma integração possível entre a norma do art. 25, § 4º, da 
LCA, na forma como regulamentada pelo Decreto n. 3.179/1999 (na redação original e conforme o Decreto n. 
5.523/2005), e o CPP. Por isto, pode ser plenamente aplicada a interpretação firmada nos casos em que, além 
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de infração administrativa, a conduta também pode ser enquadrada como crime ambiental. Então, qualquer 
destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração administrativa, seja em razão de crime ambiental, 
deve ser precedido do devido processo legal. No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, na forma das 
regulamentações da Lei n. 9.605/1995; no segundo caso, do modo como previsto no CPP, sendo facultada, pela 
peculiaridade do tipo penal (crime ambiental), as inflexões da LCA e decretos no que for compatível (p. ex., a 
liberação ao proprietário com instituição do depósito em seu nome). (Informativo n. 625.)   

 

DIREITO BANCÁRIO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda 
Seção, por unanimidade, julgado em 13/06/2018, DJe 21/06/2018 
(Tema 968)  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO BANCÁRIO 

TEMA Negócios jurídicos bancários. Mútuo feneratício. Repetição de indébito. Juros 
remuneratórios. Restituição pela mesma taxa pactuada no contrato. 
Descabimento. Tema 968/STJ.   

DESTAQUE 

Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante: 
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato".   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, considerando a preocupação acerca do enriquecimento ilícito da instituição financeira, a doutrina 
vem estudando o problema da repetição de indébito decorrente de mútuo feneratício celebrado com instituição 
financeira sob a ótica do tema do "lucro da intervenção", que é o "lucro obtido por aquele que, sem autorização, 
interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção". Esse lucro 
também pode ser vislumbrado na hipótese da presente afetação, pois, como os bancos praticam taxas de juros 
bem mais altas do que a taxa legal, a instituição financeira acaba auferindo vantagem dessa diferença de taxas, 
mesmo restituindo o indébito à taxa legal. Nesse sentido, a instituição financeira teria que ser condenada não 
somente a reparar o dano causado ao mutuário, mas também a restituir o lucro que obteve com a cláusula 
abusiva. Por um lado, o lucro da intervenção é um plus em relação à indenização, no sentido de que esta encontra 
limite na extensão dos danos experimentados pela vítima (função indenitária do princípio da reparação 
integral), ao passo que o lucro da intervenção pode extrapolar esse limite. Por outro lado, o referido lucro é um 
minus em relação ao punitive damage, uma vez que este, tendo simultaneamente funções punitiva e preventiva, 
não está limitado ao lucro ou ao dano. Propõe-se, no presente repetitivo, uma tese menos abrangente, apenas 
para eliminar a possibilidade de se determinar a repetição com base nos mesmos encargos praticados pela 
instituição financeira, pois esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao 
lucro auferido pelo ofensor. (Informativo n. 628.)  

 

DIREITO CIVIL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.712.163-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018 (Tema 990)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Plano de saúde. Fornecimento de medicamento não registrado pela ANVISA. 
Obrigatoriedade. Ausência. (Tema 990)   

DESTAQUE 

As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei n. 6.360/1976 estabelece que estão sujeitos às normas de vigilância 
sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos (art. 1º) e que nenhum dos 
produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue 
ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde (art. 12). Além disso, o art. 16 desta lei prevê os 
requisitos específicos que devem ser efetivamente atendidos para o registro de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, dentre eles, que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja 
reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza 
e inocuidade necessárias (inciso II). Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou na defesa 
da indispensabilidade do referido registro pela ANVISA, nos termos do voto condutor do acórdão proferido no 
julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175/CE, Relator o Ministro Gilmar 
Mendes, após colheita de elementos sobre o tema da saúde em audiência pública. Cumpre salientar que a 
obrigatoriedade do registro é essencial à garantia à saúde pública, tendo em conta que tal medida é fundamental 
para atestar a segurança e a eficácia do medicamento, dever este que recai sobre o Estado. Logo, não é possível 
o Judiciário impor às operadoras de plano de saúde que realizem ato tipificado como infração de natureza 
sanitária, pois isso implicaria manifesta vulneração do princípio da legalidade previsto constitucionalmente 
(REsp n. 874.976/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009). Dessa forma, é 
exigência legal ao fornecimento de medicamento a prévia existência de registro pela ANVISA ou autorização 
dela. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO REsp 1.108.058-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
Convocado do TRF da 5ª Região), Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, 
Segunda Seção, por maioria, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018 
(Tema 967)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de consignação em pagamento. Depósito parcial da dívida. 
Improcedência. Extinção da obrigação. Pagamento integral da dívida e 
encargos. Necessidade. Tema 967.   

DESTAQUE 

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de 
improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que da análise dos artigos do Código Civil e do CPC de 1973, que trataram da ação 
de consignação em pagamento, nota-se: a) que a consignação de valor monetário é forma de pagamento integral 
da dívida vencida e que tem por objetivo extinguir a obrigação, ainda que se admita o depósito das parcelas 
vincendas, ainda não exigíveis (CC, arts. 334 e 336; CPC/1973, art. 890); b) que, em relação ao tema em debate, 
só tem lugar quando o credor não puder receber ou se recusar, sem justa causa, a receber ou dar quitação, ou 
pender litígio sobre o objeto (CC, art. 335); c) que devem concorrer os requisitos para a validade do pagamento, 
como tempo, modo, valor, sujeitos, lugar e acréscimos legais (CC, arts. 336 e 337; CPC/1973, arts. 890, § 1º, e 
891); d) que a consignação em estabelecimento bancário (extrajudicial), assim como o ajuizamento do feito 
judicial, direito de ação que é, constitui faculdade ("poderá") do devedor (CPC/1973, art. 890, § 1º); e) que cessa 
para o devedor, sobre a importância depositada, a fluência de juros e os riscos, exceto se for julgada 
improcedente a consignatória (CPC/1973, art. 891); f) que o réu/credor, se alegar que o pagamento não é 
integral, deve indicar o montante que entende devido (CPC/1973, art. 896, inciso IV e parágrafo único); g) que 
com a procedência do pedido se dará a declaração de extinção da obrigação; e h) que existe possibilidade de 
julgamento de improcedência (CPC/1973, art. 891), caso em que o depósito não terá tido o efeito de fazer cessar 
a mora do devedor. A jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de 
depósito insuficiente, não é compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem 
com a disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, 
o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados 
que representam o entendimento atualmente dominante desta Corte, na prática, suprimem a hipótese legal de 
improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será 
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de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito 
insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal 
não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e 
não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de 
procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que 
se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/1973, art. 891; 
CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que 
manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, 
tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação. Assim, quando o depósito não for integral, a 
solução imposta pelo ordenamento jurídico é o julgamento de improcedência do pedido consignatório. 
(Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.680.318-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018 (Tema 989) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO TRABALHO 

TEMA Plano de saúde coletivo empresarial. Contribuição exclusiva do empregador. 
Ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa. Assistência médica. 
Manutenção. Não cabimento. Previsão em negociação coletiva. 
Excepcionalidade. Coparticipação do usuário. Irrelevância. Salário indireto. 
Descaracterização. Tema 989.   

DESTAQUE 

Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do 
ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa 
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o 
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se o ex-empregado aposentado ou demitido 
sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a 
contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora. Como cediço, é assegurado ao trabalhador 
demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo 
empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de 
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 
31 da Lei n. 9.656/1998). Extrai-se, assim, que uma das condições exigidas para a aquisição desse direito é o 
empregado contribuir, na atividade, para o custeio do plano de saúde, não podendo ser considerados para tanto 
os pagamentos a título exclusivo de coparticipação. Com efeito, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei n. 9.656/1998, 
não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, 
como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar, como ocorre nos 
planos coletivos custeados integralmente pela empresa. Desse modo, contribuir para o plano de saúde significa, 
nos termos da lei, pagar uma mensalidade, independentemente de se estar usufruindo dos serviços de 
assistência médica. A coparticipação, por sua vez, é um fator de moderação, previsto em alguns contratos, que 
consiste no valor cobrado do consumidor apenas quando utilizar o plano de saúde, possuindo, por isso mesmo, 
valor variável, a depender do evento sucedido. Sua função, portanto, é a de desestimular o uso desenfreado dos 
serviços da saúde suplementar. Ademais, quanto à caracterização como salário indireto do plano de assistência 
médica, hospitalar e odontológica concedido pelo empregador, o art. 458, § 2º, IV, da CLT é expresso em dispor 
que esse benefício não possui índole salarial, sejam os serviços prestados diretamente pela empresa ou por 
determinada operadora. Efetivamente, o plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a título 
gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in natura), sobretudo por 
não ser contraprestação ao trabalho. Ao contrário, referida vantagem apenas possui natureza preventiva e 
assistencial, send uma alternativa às graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado. 
(Informativo n. 632.) 
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PROCESSO REsp 1.370.191-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018 (Tema 936)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Previdência complementar fechada. Revisão de benefício previdenciário. 
Ilegitimidade passiva da patrocinadora. Eventual ato ilícito praticado pelo 
patrocinador. Exclusão do âmbito da matéria afetada. Tema 936.   

DESTAQUE 

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade 
fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a 
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. 
Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou 
extracontratual, praticado pelo patrocinador.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em saber se, em ação de revisão de benefício de previdência privada, possui a 
patrocinadora legitimidade passiva para figurar em litisconsórcio envolvendo a entidade previdenciária. Na 
hipótese, como se trata de relação contratual em que a entidade fechada de previdência privada não opera com 
patrimônio próprio, havendo mutualismo, a legislação de regência impõe e fomenta um sentido de 
autorresponsabilidade à coletividade dos participantes e assistidos dos planos de benefícios ao, efetivamente, 
propiciar ampla participação, não só no tocante à gestão, mas também no que diz respeito ao controle dos atos 
de gestão envolvendo o plano de benefícios. Conforme a lei de regência, portanto, a forma de composição do 
déficit, em respeito à própria autonomia privada e à regra legal a impor que os participantes e assistidos também 
participem do equacionamento do resultado deficitário, não será estabelecida arbitrariamente pelo Judiciário, 
mas decorrerá de prévia deliberação no âmbito interno da própria entidade previdenciária, isto é, do Conselho 
Deliberativo, com a participação de representantes do patrocinador e dos participantes e assistidos (que são 
eleitos por seus pares). Outrossim, também a título de oportuno registro, é bem de ver que o art. 6º, § 3º, da Lei 
Complementar n. 108/2001, estabelece ser vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o 
financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio. A única 
responsabilidade solidária prevista na legislação de regência ocorre entre patrocinadores ou entre instituidores, 
e apenas quando expressamente previsto no convênio de adesão (art. 13, § 1º, da Lei Complementar n. 
109/2001). Nessa hipótese, o patrocinador pode responder por dívida de outro patrocinador, mas não pela parte 
que cabe aos participantes e assistidos. Assim, não se trata de hipótese em que o litisconsórcio é imposto pela 
lei, tampouco se cuida de uma única relação jurídica indivisível. As entidades de previdência privada têm 
personalidade jurídica e patrimônios próprios, e consoante dispunham os artigos 14 e 39 da Lei n. 6.435/1977 
e dispõem os artigos 32 e 36 da Lei Complementar n. 109/2001, operam os planos de previdência privada, não 
havendo cogitar em formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e/ou participantes e beneficiários 
do plano de previdência privada. No ponto, é antiga e firme a jurisprudência das turmas de direito privado, em 
afastar a legitimidade do(a) patrocinador(a) para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e 
entidade de previdência privada, em que se discute matéria referente a simples aplicação de disposição 
regulamentar de plano de benefícios, aplicação de índices de correção monetária, resgate de valores vertidos ao 
fundo, entre outros temas afins. (Informativo n. 630.)  
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PROCESSO REsp 1.312.736-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, 
por unanimidade, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018 (Tema 955)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência Privada Fechada. Horas extraordinárias habituais. Incorporação 
ao salário. Reconhecimento pela Justiça trabalhista. Inclusão nos cálculos de 
proventos de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Ausência 
de prévio custeio. Eventual prejuízo do participante. Ação própria na Justiça 
do Trabalho. Modulação dos efeitos da decisão. Possibilidade de recálculo do 
benefício em ações já ajuizadas. Tema 955.  

DESTAQUE 

Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: a) a concessão do benefício de previdência 
complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o 
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de 
aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas 
remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria; b) os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao 
assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão 
ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; 
c) modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum 
até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da 
causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do 
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, 
condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas 
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; d) nas reclamações 
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável 
a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal 
recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, 
o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em definir se é possível incluir, nos cálculos dos proventos de complementação 
de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, as horas extraordinárias habituais 
incorporadas por decisão da justiça trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência 
complementar. Registre-se, de início, que o contrato de previdência complementar tem suas bases firmadas no 
convênio de adesão entabulado entre a entidade de previdência privada e o patrocinador, no regulamento do 
plano de benefícios e no estatuto da entidade que administra o plano. Dessa forma, a relação jurídica 
estabelecida entre as partes envolvidas é de direito privado. Há de se ressaltar, no entanto, que, nada obstante 
o caráter privado dessa modalidade contratual, os planos de benefícios instituídos pelas entidades fechadas de 
previdência privada estão sujeitos a rígido regramento estatal. É o que se infere do disposto no art. 3º da Lei 
Complementar n. 109/2001. Assim, devem ser respeitadas a exigência legal de se adotar o regime de 
capitalização e a necessidade de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Qualquer alteração nas 
relações individuais entre entidade e participante que traga mudança nas regras de custeio e de concessão de 
benefícios pode ter reflexo nas reservas garantidoras do plano, impondo o equacionamento exigido pelo art. 21 
da Lei Complementar n. 109/2001. A tese firmada no julgamento diz respeito às hipóteses em que não houve 
pagamento das horas extras, enquanto vigente o contrato de trabalho, tendo sido reconhecida a existência de 
jornada extraordinária em ação autônoma, da qual a entidade de previdência privada não participou, quando o 
participante já se encontrava em fruição do benefício suplementar. Logo, o valor respectivo não se refletiu nas 
contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora, e não se afigura suficiente para a 
recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, 
que deveriam ter sido feitas, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do 
plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais 
baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer 
e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. 
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Nesse contexto, não havendo nenhum ato ilícito praticado pela entidade de previdência complementar, diante 
da falta de prévio custeio e da onerosidade excessiva que representa para a coletividade dos participantes a 
recomposição do fundo, as parcelas ou os valores de natureza remuneratória devidos ao ex-empregado 
reconhecidos posteriormente à concessão do benefício de complementação de aposentadoria não podem 
repercutir no benefício concedido, sob pena de ofender o comando normativo do art. 18, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
Complementar n. 109/2001 e de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano, pois não foram 
consideradas ao se formar a prévia e necessária reserva matemática para o pagamento do benefício. Cumpre 
ressaltar que a justa reparação pelo eventual prejuízo que o participante do plano de previdência complementar 
tiver sofrido em decorrência de ato ilícito de responsabilidade da patrocinadora, que implicou em benefício de 
complementação de aposentadoria menor do que aquele que lhe seria devido, deve ser buscada, se possível, na 
via processual adequada, em ação movida contra o ex-empregador. Nada obstante, em relação às várias ações 
da mesma natureza já ajuizadas contra entidades de previdência privada, é de se reconhecer a possível 
inviabilidade da pretensão de reparação diretamente contra a patrocinadora, diante do tempo decorrido entre 
a prolação da sentença na Justiça trabalhista e o julgamento do presente recurso repetitivo. Assim, 
excepcionalmente, propõe-se admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie 
propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal 
recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo 
participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme 
disciplinado no regulamento do plano. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.601.149-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, por maioria, julgado em 
13/06/2018, DJe 15/08/2018 (Tema 960) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Promessa de compra e venda de imóvel. Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Comissão de corretagem. Transferência de obrigação ao consumidor. 
Possibilidade. Dever de informação. Necessidade. Tema 960. 

DESTAQUE 

Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que 
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa 
de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da 
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, subdivide-se atuando em 4 (quatro) diferentes faixas de renda 
familiar mensal: Faixa 1 - até R$ 1.800,00 (ou R$ 3.600,00, excepcionalmente); Faixa 1,5 - até R$ 2.600,00; Faixa 
2 - até R$ 4.000,00; Faixa 3 - até R$ 9.000,00. Na Faixa 1 "não há comercialização dos imóveis no mercado, 
inexistindo envolvimento de imobiliárias, corretores e construtoras/incorporadoras na sua venda" não 
havendo, pois, nenhuma margem para a cobrança da comissão de corretagem. Já as outras três faixas de renda 
do PMCMV (Faixa 1,5, Faixa 2 e Faixa 3) não diferem substancialmente das demais modalidades de 
financiamento imobiliário existentes, a autorizar, em tese, não só a cobrança da comissão de corretagem, mas a 
transferência desse encargo ao adquirente do imóvel, desde que previamente informado o preço total da 
aquisição, com o valor da referida comissão devidamente destacado. Essa transferência se harmoniza com os 
princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence (art. 51, § 1º, I, do CDC) na medida das distinções 
criadas pelo próprio programa, que leva em conta as diferentes condições estabelecidas para cada faixa de renda 
familiar. No que diz respeito às consequências de se vetar o repasse do custo da comissão de corretagem aos 
beneficiários do PMCMV, na impossibilidade de transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem 
ao consumidor, esse custo seria sistematicamente embutido no preço dos imóveis, em prejuízo dos beneficiários 
situados nas primeiras faixas de renda familiar, tendo em vista a necessária observância dos tetos de aquisição 
previamente definidos nas regras do programa. Destaca-se, ainda, que a multiplicidade de recursos que 
justificou a afetação do tema deriva de demandas ajuizadas por beneficiários que, de uma forma ou de outra, 
conseguiram ter acesso ao PMCMV, arcaram com o pagamento da comissão de corretagem e agora pedem o 
ressarcimento dessa despesa. Nesse contexto, salienta-se que não há, nas normas do PMCMV, expressa vedação 
quanto à transferência do custo da corretagem ao consumidor, de modo que a atuação do Poder Judiciário, a 
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quem não compete legislar, ficaria restrita, nesses casos, ao reconhecimento do dever de restituição aos que já 
tiveram acesso ao programa. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.633.801-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda 
Seção, por unanimidade, julgado em 23/05/2018, DJe 01/08/2018 
(Tema 910) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Contrato de participação financeira. Retribuição em ações da Telebrás. Ação 
de complementação de ações. Legitimidade passiva das companhias 
resultantes da cisão. Tema 910. 

DESTAQUE 

Legitimidade passiva da Telebrás, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas), para a ação de 
complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias tenham sido emitidas pela Telebrás. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão de direito a ser resolvida diz respeito aos efeitos da cisão parcial da Telebrás sobre a obrigação de 
emitir, subscrever e integralizar ações (complementação de ações) em favor do consumidor de serviço de 
telefonia, titular de contrato de participação financeira. Nesse passo, relembre-se que a Lei das Sociedades por 
Ações, no art. 233, põe a salvo os interesses dos credores da sociedade cindida ante os efeitos da cisão, 
estabelecendo a sucessão das obrigações anteriormente constituídas, conjugada com a solidariedade entre as 
companhias cindidas e cindenda, solidariedade que incide tão somente na relação jurídica externa com os 
credores, não na relação interna entre as companhias. Na cisão parcial, a regra da solidariedade pode ser 
excepcionada em favor das companhias cindendas, ficando estas responsáveis (nas relações externas) tão 
somente pelas obrigações que lhes forem expressamente transferidas, "sem solidariedade entre si ou com a 
companhia cindida", desde que assegurado aos credores o direito de oposição. Observe-se que, nas demandas 
por complementação de ações, o direito à diferença de ações decorre de uma revisão judicial do contrato de 
participação financeira, em que se substitui o critério do balanço anual pelo do balancete mensal, nos termos da 
Súmula 371/STJ ("Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor 
Patrimonial da Ação [VPA] é apurado com base no balancete do mês da integralização"). Tratando-se, portanto, 
de uma revisão judicial do contrato de participação financeira, o título referente à complementação de ações 
somente se constitui definitivamente após o trânsito em julgado da demanda. Na hipótese, resta evidente que o 
título referente à complementação de ações somente se constituiu definitivamente após a cisão da Telebrás. 
Com relação ao crédito cujo título se constitui após a cisão, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no 
sentido de que não se aplica a limitação de responsabilidade prevista no art. 233, § 1º, da Lei n. 6.404/1974. 
Esse entendimento jurisprudencial tem por escopo proteger os interesses dos credores, que não teriam como 
se opor à limitação de responsabilidade, uma vez que o título de seu crédito ainda não havia sido constituído 
definitivamente. Afastada, desse modo, a incidência da norma excepcional do art. 233, § 1º, da Lei n. 6.404/1976, 
aplica-se a regra geral da solidariedade (nas relações externas), o que torna a companhia cindenda (sucessora 
da concessionária local de telefonia) e a Telebrás (pós-cisão) partes legítimas para figurarem no polo passivo 
da demanda por complementação de ações. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda 
Seção, por unanimidade, julgado em 13/06/2018, DJe 21/06/2018 
(Tema 968)  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO BANCÁRIO 

TEMA Negócios jurídicos bancários. Mútuo feneratício. Repetição de indébito. Juros 
remuneratórios. Restituição pela mesma taxa pactuada no contrato. 
Descabimento. Tema 968/STJ.   

DESTAQUE 

Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante: 
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato".   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, considerando a preocupação acerca do enriquecimento ilícito da instituição financeira, a doutrina 
vem estudando o problema da repetição de indébito decorrente de mútuo feneratício celebrado com instituição 
financeira sob a ótica do tema do "lucro da intervenção", que é o "lucro obtido por aquele que, sem autorização, 
interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção". Esse lucro 
também pode ser vislumbrado na hipótese da presente afetação, pois, como os bancos praticam taxas de juros 
bem mais altas do que a taxa legal, a instituição financeira acaba auferindo vantagem dessa diferença de taxas, 
mesmo restituindo o indébito à taxa legal. Nesse sentido, a instituição financeira teria que ser condenada não 
somente a reparar o dano causado ao mutuário, mas também a restituir o lucro que obteve com a cláusula 
abusiva. Por um lado, o lucro da intervenção é um plus em relação à indenização, no sentido de que esta encontra 
limite na extensão dos danos experimentados pela vítima (função indenitária do princípio da reparação 
integral), ao passo que o lucro da intervenção pode extrapolar esse limite. Por outro lado, o referido lucro é um 
minus em relação ao punitive damage, uma vez que este, tendo simultaneamente funções punitiva e preventiva, 
não está limitado ao lucro ou ao dano. Propõe-se, no presente repetitivo, uma tese menos abrangente, apenas 
para eliminar a possibilidade de se determinar a repetição com base nos mesmos encargos praticados pela 
instituição financeira, pois esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, tampouco ao 
lucro auferido pelo ofensor. (Informativo n. 628.)  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.648.305-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Rel. Acd. Min. Regina 
Helena Costa, Primeira Seção, por maioria, julgado em 22/08/2018, DJe 
26/09/2018 (Tema 982)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Aposentadoria por invalidez. "Auxílio-acompanhante". Adicional de 25%. Art. 
45 da Lei n. 8.213/1991. Assistência permanente de terceiro. Comprovação. 
Necessidade. Extensão a outras espécies de aposentadoria. Possibilidade. 
Tema 982.   

DESTAQUE 

Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991, a todos os aposentados pelo RGPS, 
independentemente da modalidade de aposentadoria.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, insta salientar que a melhor exegese do art. 45 da Lei n. 8.213/1991 autoriza o alcance do "auxílio-
acompanhante" às demais modalidades de aposentadoria previstas no Regime Geral de Previdência Social, uma 
vez comprovadas a invalidez e a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa para atividades cotidianas, 
tais como higiene ou alimentação. Sob o prisma da dignidade da pessoa humana, do tratamento isonômico e da 
garantia dos direitos sociais, previstos, respectivamente, nos arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º, da Constituição da 
República, tanto o aposentado por invalidez, quanto o aposentado por idade, tempo de contribuição ou especial, 
são segurados que podem, igualmente, encontrar-se na condição de inválidos, a ponto de necessitar da 
assistência permanente de terceiro. Sublinhe-se, ademais, que o Brasil é signatário da Convenção Internacional 
de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, admitida com status de emenda 
constitucional, promulgada pelo Decreto n. 6.949/2009, que em seu art. 1º ostenta o propósito de "(...) 
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente", 
garantindo, ainda, em seus arts. 5º e 28, tratamento isonômico e proteção da pessoa com deficiência, inclusive 
na seara previdenciária. Posto isso, ao instituir a possibilidade de acréscimo pecuniário de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre o valor do benefício, o qual pode vir, inclusive, a sobrepujar o teto de pagamento dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o legislador ordinário não se orientou apenas pelo fato gerador da 
aposentadoria por invalidez, mas, precipuamente, pela proteção do risco social consubstanciado no 
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indispensável amparo ao segurado, atribuindo-lhe o auxílio de terceira pessoa, buscando, assim, diminuir o 
impacto financeiro sobre o valor de seus proventos com a contratação de assistência permanente. O segurado 
que recebe aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial acometido de limitações físicas e/ou 
mentais e que recebe 1 (um) salário-mínimo, encontra-se em situação de risco social da mesma maneira que o 
aposentado por invalidez, porém com a circunstância agravante de que, como não recebe o adicional de "grande 
invalidez", terá que custear as despesas extras com a contratação de ajuda de terceiro, o que, por óbvio, será 
feito em detrimento de outras necessidades básicas como alimentação e moradia, e, em última análise, do 
chamado "mínimo existencial", um dos principais efeitos da aplicação do princípio da dignidade da pessoa 
humana. Ademais, ressalte-se que o art. 45 da Lei n. 8.213/1991 não exige que a ajuda de outra pessoa seja 
imprescindível desde o início da percepção do benefício, revelando que, na hipótese de o segurado ter se 
aposentado por invalidez e, apenas posteriormente, passar a necessitar desse socorro, o adicional será aplicável. 
Logo, em caso de invalidez superveniente do segurado aposentado com fundamento em outro fato gerador, o 
indivíduo tornar-se-á pessoa portadora de deficiência, devendo ser, igualmente, contemplado com o adicional 
do referido artigo, caso seja imprescindível o auxílio de outra pessoa. Remarque-se que o fato gerador do 
adicional em exame é a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, a qual pode estar presente ou 
não no momento do requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez, bem como sua concessão 
pode ter ou não relação com a moléstia que deu causa à concessão do benefício originário, o que reforça seu 
caráter assistencial. Da mesma maneira, consoante a alínea "c" do parágrafo único do art. 45 da Lei n. 
8.213/1991, o pagamento do adicional cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da 
pensão por morte, circunstância própria dos benefícios assistenciais que, pela ausência de contribuição prévia, 
são personalíssimos e, portanto, intransferíveis aos dependentes. Devido à sua natureza assistencial, outrossim, 
não há previsão legal de fonte de custeio específica para o "auxílio-acompanhante" recebido pelos aposentados 
por invalidez. Dessarte, não há falar, igualmente, em fonte específica para às demais modalidades de 
aposentadoria, porquanto tal benefício é garantido pelo Estado, independentemente de contribuição à 
Seguridade Social, nos termos do art. 203 da Constituição da República. (Informativo n. 634.)  

 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.705.149-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por 
unanimidade, julgado em 13/06/2018, DJe 13/08/2018 (Tema 992)  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Estatuto da criança e do adolescente. Medida socioeducativa. Maioridade civil. 
Aquisição posterior a fato equiparado a delito penal. Irrelevância para a 
continuidade do cumprimento da medida até 21 anos. Tema 992.   

DESTAQUE 

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de 
medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.   
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, note-se que a partir do momento em que foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
observou-se um período intermediário, compreendido entre os 18 e os 21 anos, no qual se poderia ter um 
indivíduo considerado relativamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, porém, sob o aspecto criminal, 
seria capaz. Daí exsurge a premissa de o legislador ter previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 
8.069/1990, que, nos casos expressos em lei, aplicar-se-iam as normas previstas no ECA, também, às pessoas 
entre 18 e 21 anos. Ainda que inexistente norma expressa no sentido da extinção da medida socioeducativa pelo 
implemento da maioridade civil, é inegável que a inserção desta excepcionalidade de aplicação do ECA para 
além dos 18 anos - e da qual nos valemos para impor a execução das medidas de semiliberdade e internação até 
os 21 anos, se o caso - deu-se ante a iminente necessidade de, à época, se ampliar a proteção integral prevista 
na Lei n. 8.069/1990, para até o atingimento da maioridade civil, mesmo que, nessa faixa etária, o agente não 
pudesse mais ser considerado criança e nem sequer adolescente. Sobre o tema, este Superior Tribunal considera 
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que, nos termos da interpretação do art. 121, § 5º, da Lei n. 8.069/1990, para sujeitar o adolescente às medidas 
socioeducativas, [...] deve ser considerada a inimputabilidade penal à data do fato. Diante disso, esta Corte 
assentou o entendimento segundo o qual a superveniência de maioridade relativa (período entre 18 e 21 anos) 
não tem o condão de extinguir a medida socioeducativa, a qual ocorrerá apenas com a liberação compulsória do 
menor, aos 21 anos de idade [...] (HC n. 352.662/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 
24/2/2017). Nesses termos é que foi editada, pela Terceira Seção deste Superior Tribunal, a Súmula 605/STJ: 
A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de 
medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 
(Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.411.258-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018. (Tema 
732).   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA 

Menor sob guarda judicial. Dependente econômico. Óbito do instituidor da 
pensão em data posterior à vigência da MP 1.523/1996, reeditada e 
convertida na Lei n. 9.528/1997. Manutenção do benefício previdenciário. 
Proibição de retrocesso. Diretrizes constitucionais de isonomia, prioridade 
absoluta e proteção integral à criança e ao adolescente.   

DESTAQUE 

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada 
sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o 
óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida 
na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(8.069/90), frente à legislação previdenciária.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão jurídica objeto de afetação ao rito dos recursos repetitivos consiste em definir sobre a possibilidade 
(ou não) do pagamento de pensão por morte ao menor sob guarda, quando o óbito do segurado tenha ocorrido 
após a vigência da MP 1.523/1996, que alterou o art. 16, § 2º da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n. 
8.213/1991). A redação original do mencionado dispositivo previa que o menor sob guarda judicial se 
equiparava a filho do segurado e, portanto, detinha a condição de dependente natural ou automático dele (do 
segurado), como beneficiário do RGPS. Ocorre que a MP 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, alterou 
o citado dispositivo e retirou do menor sob guarda a condição de dependente previdenciário. Entretanto, a 
jurisprudência mais recente desta Corte Superior reconhece ao menor sob guarda a condição de dependente 
para fins previdenciários, condição que resulta de situação essencialmente fática, cabendo-lhe o direito à pensão 
previdenciária sempre que o mantenedor (segurado do INSS) faleça, a fim de não se deixar o hipossuficiente ao 
desabrigo de qualquer proteção, máxime quando se achava sob guarda, forma de tutela que merece estímulos, 
incentivos e subsídios do Poder Público, conforme compromisso constitucional assegurado pelo art. 227, § 3º, 
VI da Carta Magna, além de atentar contra a proteção da confiança com aquele já devidamente cadastrado como 
dependente do segurado, mediante a prática de ato jurídico administrativo perfeito, pelos agentes do INSS. 
Assim, a alteração do art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, pela Lei n. 9.528/1997, não elimina o substrato fático 
da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo nas 
diretrizes constitucionais de isonomia e proteção à criança e ao adolescente. Da leitura do art. 227 da CF, 
constata-se que foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, 
assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto 
ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o 
estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado. Outra reflexão instigante diz respeito ao fato de alteração normativa veicular entendimento 
adverso, claramente maculador do princípio que deve permear as leis reconhecedoras de direitos sociais, como 
os previdenciários, ou seja, o da proibição de retrocesso; assim, se já definida uma orientação legal mais 
favorável à proteção dos hipossuficientes, não se afigura aceitável, do ponto de vista jurídico e sistêmico que, a 
partir da adoção de lei restritiva ocasional, dê-se a inversão da orientação até então vigorante. Finalmente, 
registre-se que a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que, convém ressaltar, é norma 
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específica e em perfeita harmonia com o mandamento constitucional, dispõe em seu art. 33, § 3º que "a guarda 
confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciário". Nessa linha de raciocínio, impõe-se concluir que, se fosse a intenção do legislador 
infraconstitucional excluir o menor sob guarda da pensão por morte, teria alterado também a Lei n. 8.069/1990 
o que, como visto, não ocorreu. (Informativo n. 619.)  

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 (Tema 699) 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Fornecimento de energia elétrica. Débitos do consumidor. Fraude no medidor 
de consumo. Corte administrativo do serviço. Possibilidade. Critérios. Tema 
699. 

DESTAQUE 

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao 
consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o 
corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo 
inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à 
constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, 
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive 
antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, no panorama geral da jurisprudência do STJ, são três os principais cenários 
de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por 
inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por 
responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao 
consumidor (normalmente, fraude do medidor). Relativamente a esse último cenário, a jurisprudência do STJ 
veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a 
suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de 
forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Assim, incumbe à concessionária do serviço público 
observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já 
que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. Dessa forma, o não pagamento dos débitos 
por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para 
o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal 
(não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Além disso, o reconhecimento da 
possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às 
concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o 
sistema de controle de consumo. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão 
administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de 
parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve 
ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, 
sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável 
de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a 
concessionária possa suspender o serviço. (Informativo n. 634.) 
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PROCESSO REsp 1.601.149-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, por maioria, julgado em 
13/06/2018, DJe 15/08/2018 (Tema 960) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Promessa de compra e venda de imóvel. Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Comissão de corretagem. Transferência de obrigação ao consumidor. 
Possibilidade. Dever de informação. Necessidade. Tema 960. 

DESTAQUE 

Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que 
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa 
de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da 
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, subdivide-se atuando em 4 (quatro) diferentes faixas de renda 
familiar mensal: Faixa 1 - até R$ 1.800,00 (ou R$ 3.600,00, excepcionalmente); Faixa 1,5 - até R$ 2.600,00; Faixa 
2 - até R$ 4.000,00; Faixa 3 - até R$ 9.000,00. Na Faixa 1 "não há comercialização dos imóveis no mercado, 
inexistindo envolvimento de imobiliárias, corretores e construtoras/incorporadoras na sua venda" não 
havendo, pois, nenhuma margem para a cobrança da comissão de corretagem. Já as outras três faixas de renda 
do PMCMV (Faixa 1,5, Faixa 2 e Faixa 3) não diferem substancialmente das demais modalidades de 
financiamento imobiliário existentes, a autorizar, em tese, não só a cobrança da comissão de corretagem, mas a 
transferência desse encargo ao adquirente do imóvel, desde que previamente informado o preço total da 
aquisição, com o valor da referida comissão devidamente destacado. Essa transferência se harmoniza com os 
princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence (art. 51, § 1º, I, do CDC) na medida das distinções 
criadas pelo próprio programa, que leva em conta as diferentes condições estabelecidas para cada faixa de renda 
familiar. No que diz respeito às consequências de se vetar o repasse do custo da comissão de corretagem aos 
beneficiários do PMCMV, na impossibilidade de transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem 
ao consumidor, esse custo seria sistematicamente embutido no preço dos imóveis, em prejuízo dos beneficiários 
situados nas primeiras faixas de renda familiar, tendo em vista a necessária observância dos tetos de aquisição 
previamente definidos nas regras do programa. Destaca-se, ainda, que a multiplicidade de recursos que 
justificou a afetação do tema deriva de demandas ajuizadas por beneficiários que, de uma forma ou de outra, 
conseguiram ter acesso ao PMCMV, arcaram com o pagamento da comissão de corretagem e agora pedem o 
ressarcimento dessa despesa. Nesse contexto, salienta-se que não há, nas normas do PMCMV, expressa vedação 
quanto à transferência do custo da corretagem ao consumidor, de modo que a atuação do Poder Judiciário, a 
quem não compete legislar, ficaria restrita, nesses casos, ao reconhecimento do dever de restituição aos que já 
tiveram acesso ao programa. (Informativo n. 630.) 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.633.801-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda 
Seção, por unanimidade, julgado em 23/05/2018, DJe 01/08/2018 
(Tema 910) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Contrato de participação financeira. Retribuição em ações da Telebrás. Ação 
de complementação de ações. Legitimidade passiva das companhias 
resultantes da cisão. Tema 910. 

DESTAQUE 

Legitimidade passiva da Telebrás, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas), para a ação de 
complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias tenham sido emitidas pela Telebrás. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão de direito a ser resolvida diz respeito aos efeitos da cisão parcial da Telebrás sobre a obrigação de 
emitir, subscrever e integralizar ações (complementação de ações) em favor do consumidor de serviço de 
telefonia, titular de contrato de participação financeira. Nesse passo, relembre-se que a Lei das Sociedades por 
Ações, no art. 233, põe a salvo os interesses dos credores da sociedade cindida ante os efeitos da cisão, 
estabelecendo a sucessão das obrigações anteriormente constituídas, conjugada com a solidariedade entre as 
companhias cindidas e cindenda, solidariedade que incide tão somente na relação jurídica externa com os 
credores, não na relação interna entre as companhias. Na cisão parcial, a regra da solidariedade pode ser 
excepcionada em favor das companhias cindendas, ficando estas responsáveis (nas relações externas) tão 
somente pelas obrigações que lhes forem expressamente transferidas, "sem solidariedade entre si ou com a 
companhia cindida", desde que assegurado aos credores o direito de oposição. Observe-se que, nas demandas 
por complementação de ações, o direito à diferença de ações decorre de uma revisão judicial do contrato de 
participação financeira, em que se substitui o critério do balanço anual pelo do balancete mensal, nos termos da 
Súmula 371/STJ ("Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor 
Patrimonial da Ação [VPA] é apurado com base no balancete do mês da integralização"). Tratando-se, portanto, 
de uma revisão judicial do contrato de participação financeira, o título referente à complementação de ações 
somente se constitui definitivamente após o trânsito em julgado da demanda. Na hipótese, resta evidente que o 
título referente à complementação de ações somente se constituiu definitivamente após a cisão da Telebrás. 
Com relação ao crédito cujo título se constitui após a cisão, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no 
sentido de que não se aplica a limitação de responsabilidade prevista no art. 233, § 1º, da Lei n. 6.404/1974. 
Esse entendimento jurisprudencial tem por escopo proteger os interesses dos credores, que não teriam como 
se opor à limitação de responsabilidade, uma vez que o título de seu crédito ainda não havia sido constituído 
definitivamente. Afastada, desse modo, a incidência da norma excepcional do art. 233, § 1º, da Lei n. 6.404/1976, 
aplica-se a regra geral da solidariedade (nas relações externas), o que torna a companhia cindenda (sucessora 
da concessionária local de telefonia) e a Telebrás (pós-cisão) partes legítimas para figurarem no polo passivo 
da demanda por complementação de ações. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.527.232-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 

unanimidade, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018. (Tema 950) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Trade dress. Proteção legal. Teoria da concorrência desleal. Competência da 

Justiça estadual. Registro de marca. INPI. Atribuição administrativa. Uso da 

marca. Abstenção. Consectário lógico do ato administrativo. Justiça Federal. 

Competência privativa. 

DESTAQUE 

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas 

afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de 

competência da Justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, 

compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular 

a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida principal - único objeto da afetação ao rito dos recursos repetitivos - consiste em 

delimitar a competência da Justiça estadual para: a) em reconhecimento de concorrência desleal, determinar a 

privação de uso de elementos que não são registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 

caracterizados pelo "conjunto-imagem" (trade dress) de produtos e/ou serviços e b) impor abstenção de uso de 

marca registrada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Quanto ao primeiro questionamento, 

vale destacar que a Terceira Turma desta Corte, em recente precedente, entendeu - entre outros pontos - que o 

conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar 

resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes 



 

36 
 

(REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/9/2017). Com efeito, embora o sistema brasileiro 

não reconheça a proteção exclusiva do trade dress ou "conjunto-imagem" integral, com todos os seus elementos 

característicos, sua tutela tem origem na própria Constituição Federal, por meio do art. 5º, XXIX, ao afirmar que 

a lei assegurará a proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros 

signos distintivos. De fato, o que se efetiva, normalmente, é o registro da marca perante o INPI em sua 

apresentação nominativa (ou seja, somente o nome do produto, sem qualquer estilização), inexistindo especial 

atenção no sentido de se proteger os demais elementos do trade dress, a saber: o registro da embalagem como 

marca mista (seus logotipos, desenhos e demais caracteres gráficos), ou, ainda, como desenho industrial, nas 

hipóteses previstas na Lei de Propriedade Industrial. Destarte, cumpre observar que as questões acerca do trade 

dress (conjunto-imagem) dos produtos das recorrentes, por não envolver registro no INPI e se tratar de 

demanda entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça estadual, já que não afeta interesse 

institucional da autarquia federal. Situação diversa diz respeito a demanda referente à concorrência desleal, em 

que os litigantes são efetivamente proprietário das marcas que utilizam, devidamente registradas no INPI, 

embora tanto a marca como o conjunto-imagem sejam questionados por suposta confusão/associação entre 

produtos e o consequente desvio ilícito de clientela. Nesse contexto, importa destacar que os arts. 129 e 175 da 

Lei n. 9.279/1996 dispõe, respectivamente, que os registros de marca deferidos pela autarquia federal (INPI) 

conferem uso exclusivo ao seu titular em todo o território nacional, bem como que eventual ação de nulidade 

do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal. Sendo assim, quanto ao pedido de abstenção de uso da 

marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal - sob pena de ofensa aos referidos dispositivos 

de lei federal -, sendo a abstenção de uso da marca uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o 

fundamento de violação do direito de terceiros - consequência expressa, inclusive, no parágrafo único do art. 

173 da Lei de Propriedade Industrial. Conclui-se, portanto, cumprir ao Juízo federal analisar o pedido de 

abstenção de uso tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário anulando, relegando 

para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade dress). (Informativo n. 

618.) 

 

 

DIREITO PENAL 
Voltar ao Sumário. 

 

 

PROCESSO REsp 1.710.674-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira 
Seção, por maioria, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018 (Tema 
993). 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução Penal. Progressão de Regime. Inexistência de vaga em 
estabelecimento adequado. Impossibilidade de concessão imediata da prisão 
domiciliar. Necessidade de aplicação das providências estabelecidas pelo RE 
641.320/RS. Tema 993. 

DESTAQUE 

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da 
pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula 
Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no 
julgamento do RE 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de 
vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade 
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta 
de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que no julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou que 
"a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais 
gravoso". Concluiu, ainda, que, diante de tais situações, o julgador deveria buscar aplicar as seguintes 
alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) 
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 
domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado 
que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser 
deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. O relator do RE 641.320/RS, ao discorrer sobre a prisão domiciliar 
pura e simples, pondera ser ela "uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca eficácia". Isso porque, 
no seu entender, a par das dificuldades que o preso pode vir a ter para providenciar uma casa na qual seja 
acolhido e para auxiliar no seu sustento, já que as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente doméstico 
são limitadas, há que se levar em conta que, "em casos de crimes que tenham os membros da família como 
vítima, pode-se criar nova situação de risco, tornando a pena insuficiente para proteger as vítimas. Por outro 
lado, os associados para a prática de crimes passam a ter total acesso ao condenado. Eventuais restrições de 
movimentação não se estendem à comunidade, que não fica proibida de frequentar a casa na qual a pena é 
cumprida". Defende, assim, que "a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa se 
for acompanhada de trabalho", devendo ser acompanhada de "monitoração eletrônica dos sentenciados, 
especialmente os do regime semiaberto", na forma do art. 146-B, II e IV, da Lei n. 7.210/1984. No tocante à saída 
antecipada, esclarece que "o sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado 
em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas 
alternativas ou estudo". Sugere que "a saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os 
requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais 
próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o 
julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão". Explicitando seu 
pensamento sobre a liberdade eletronicamente monitorada, aplicável tanto ao regime aberto quanto ao 
semiaberto, o Relator esclarece que "melhor do que a pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade 
eletronicamente vigiada, ficando o sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao 
domicílio nos períodos de folga". Depreende-se, portanto, que o relator do RE 641.320/RS somente considera a 
utilização da prisão domiciliar pouco efetiva como alternativa à ausência de vagas no regime adequado quando 
ela restringe totalmente o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de 
trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão domiciliar puder ser substituída 
pelo cumprimento de penas alternativas e/ou estudo. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO REsp 1.705.149-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por 
unanimidade, julgado em 13/06/2018, DJe 13/08/2018 (Tema 992)  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Estatuto da criança e do adolescente. Medida socioeducativa. Maioridade civil. 
Aquisição posterior a fato equiparado a delito penal. Irrelevância para a 
continuidade do cumprimento da medida até 21 anos. Tema 992.   

DESTAQUE 

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de 
medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.   
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, note-se que a partir do momento em que foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
observou-se um período intermediário, compreendido entre os 18 e os 21 anos, no qual se poderia ter um 
indivíduo considerado relativamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, porém, sob o aspecto criminal, 
seria capaz. Daí exsurge a premissa de o legislador ter previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 
8.069/1990, que, nos casos expressos em lei, aplicar-se-iam as normas previstas no ECA, também, às pessoas 
entre 18 e 21 anos. Ainda que inexistente norma expressa no sentido da extinção da medida socioeducativa pelo 
implemento da maioridade civil, é inegável que a inserção desta excepcionalidade de aplicação do ECA para 
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além dos 18 anos - e da qual nos valemos para impor a execução das medidas de semiliberdade e internação até 
os 21 anos, se o caso - deu-se ante a iminente necessidade de, à época, se ampliar a proteção integral prevista 
na Lei n. 8.069/1990, para até o atingimento da maioridade civil, mesmo que, nessa faixa etária, o agente não 
pudesse mais ser considerado criança e nem sequer adolescente. Sobre o tema, este Superior Tribunal considera 
que, nos termos da interpretação do art. 121, § 5º, da Lei n. 8.069/1990, para sujeitar o adolescente às medidas 
socioeducativas, [...] deve ser considerada a inimputabilidade penal à data do fato. Diante disso, esta Corte 
assentou o entendimento segundo o qual a superveniência de maioridade relativa (período entre 18 e 21 anos) 
não tem o condão de extinguir a medida socioeducativa, a qual ocorrerá apenas com a liberação compulsória do 
menor, aos 21 anos de idade [...] (HC n. 352.662/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 
24/2/2017). Nesses termos é que foi editada, pela Terceira Seção deste Superior Tribunal, a Súmula 605/STJ: 
A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de 
medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 
(Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.688.878-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por 
maioria, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018 (Tema 157).   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Princípio da insignificância. Crimes tributários federais e de descaminho. 
Débito não excedente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Art. 20 da Lei n. 
10.522/2002. Portarias n. 75 e 130/MF. Parâmetro de 20.000,00 (vinte mil 
reais). Orientação consolidada no STF. Revisão do tema n. 157.   

DESTAQUE 

Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário 
verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 
10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo 
da Controvérsia n. 1.112.748/TO, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos - regulado pelo art. 543-
C do Código de Processo Civil de 1973 -, firmou o entendimento de que incide o princípio da insignificância aos 
crimes federais contra a ordem tributária e de descaminho, quando o débito tributário não ultrapassar o valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002 (Rel. Min. Felix Fischer, DJe 
13/10/2009, Tema - 157). O julgado, na ocasião, representou um alinhamento da jurisprudência desta Corte 
com a do Supremo Tribunal Federal, pois, até então, ao contrário do Pretório Excelso, a orientação que 
predominava nesta Corte era no sentido da impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos 
crimes tributários com base no parâmetro fixado no art. 20 da Lei n. 10.522/2002. Com o advento das Portarias 
n. 75 e 130/MF, ocorreu um novo distanciamento entre a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal 
Federal, pois, enquanto o Pretório Excelso aderiu ao novo parâmetro fixado por ato normativo infralegal, qual 
seja, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), esta Corte não o fez. Dessarte, considerando os princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos dos arts. 927, § 4º, do Código de Processo Civil, e 
256-S do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, revisa-se a tese fixada no REsp Representativo da 
Controvérsia n. 1.112.748/TO - Tema 157 (Rel. Min. Felix Fischer, DJe 13/10/2009), a fim de adequá-la ao 
entendimento externado pela Suprema Corte.  (Informativo n. 622.) 
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PROCESSO REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, por 
unanimidade, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018 (Tema 983).  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Violência doméstica e familiar contra a mulher. Danos morais. Indenização 
mínima. Art. 397, IV, do CPP. Pedido necessário. Produção de prova específica 
dispensável. Dano in re ipsa.   

DESTAQUE 

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor 
mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, 
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir a necessidade ou não de indicação de um montante mínimo pelo postulante, 
bem como a necessidade ou não da produção de prova, durante a instrução criminal, para a fixação, em sentença 
condenatória, da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica. Em relação à 
primeira questão, cumpre salientar que ambas as Turmas desta Corte Superior já firmaram o entendimento de 
que a imposição, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência 
doméstica, requer a dedução de um pedido específico, em respeito às garantias do contraditório e da ampla 
defesa. Entretanto, a Quinta Turma possui julgados no sentido de ser necessária a indicação do valor pretendido 
para a reparação do dano sofrido. Já a Sexta Turma considera que o juízo deve apenas arbitrar um valor mínimo, 
mediante a prudente ponderação das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, a fim de uniformizar o 
entendimento, conclui-se que o pedido expresso por parte do Ministério Público ou da ofendida, na exordial 
acusatória, é, de fato, suficiente, ainda que desprovido de indicação do seu quantum, de sorte a permitir ao juízo 
sentenciante fixar o valor mínimo a título de reparação pelos danos morais, sem prejuízo, evidentemente, de 
que a pessoa interessada promova, no juízo cível, pedido complementar, onde, então, será necessário produzir 
prova para a demonstração do valor dos danos sofridos. Já em relação à segunda questão, é importante destacar 
que no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código 
de Processo Penal através da Lei n. 11.719/2008, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir 
sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva 
da própria prática criminosa experimentada. Assim, não há razoabilidade na exigência de instrução probatória 
acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, etc, se a própria conduta 
criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher 
como pessoa e à sua própria dignidade. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito às regras do 
devido processo penal - notadamente as que derivam dos princípios do contraditório e da ampla defesa -, é a 
própria imputação criminosa - sob a regra, decorrente da presunção de inocência, de que o onus probandi é 
integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos 
dela resultantes são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. Diante desse quadro, a simples 
relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla 
defesa, é bastante para que o Juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, 
fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo 
exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano. O merecimento à 
indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O dano, pois, é in re ipsa. 
(Informativo n. 621.)  
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.648.305-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Rel. Acd. Min. Regina 
Helena Costa, Primeira Seção, por maioria, julgado em 22/08/2018, DJe 
26/09/2018 (Tema 982)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Aposentadoria por invalidez. "Auxílio-acompanhante". Adicional de 25%. Art. 
45 da Lei n. 8.213/1991. Assistência permanente de terceiro. Comprovação. 
Necessidade. Extensão a outras espécies de aposentadoria. Possibilidade. 
Tema 982.   

DESTAQUE 

Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/1991, a todos os aposentados pelo RGPS, 
independentemente da modalidade de aposentadoria.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, insta salientar que a melhor exegese do art. 45 da Lei n. 8.213/1991 autoriza o alcance do "auxílio-
acompanhante" às demais modalidades de aposentadoria previstas no Regime Geral de Previdência Social, uma 
vez comprovadas a invalidez e a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa para atividades cotidianas, 
tais como higiene ou alimentação. Sob o prisma da dignidade da pessoa humana, do tratamento isonômico e da 
garantia dos direitos sociais, previstos, respectivamente, nos arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º, da Constituição da 
República, tanto o aposentado por invalidez, quanto o aposentado por idade, tempo de contribuição ou especial, 
são segurados que podem, igualmente, encontrar-se na condição de inválidos, a ponto de necessitar da 
assistência permanente de terceiro. Sublinhe-se, ademais, que o Brasil é signatário da Convenção Internacional 
de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, admitida com status de emenda 
constitucional, promulgada pelo Decreto n. 6.949/2009, que em seu art. 1º ostenta o propósito de "(...) 
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente", 
garantindo, ainda, em seus arts. 5º e 28, tratamento isonômico e proteção da pessoa com deficiência, inclusive 
na seara previdenciária. Posto isso, ao instituir a possibilidade de acréscimo pecuniário de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre o valor do benefício, o qual pode vir, inclusive, a sobrepujar o teto de pagamento dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, o legislador ordinário não se orientou apenas pelo fato gerador da 
aposentadoria por invalidez, mas, precipuamente, pela proteção do risco social consubstanciado no 
indispensável amparo ao segurado, atribuindo-lhe o auxílio de terceira pessoa, buscando, assim, diminuir o 
impacto financeiro sobre o valor de seus proventos com a contratação de assistência permanente. O segurado 
que recebe aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial acometido de limitações físicas e/ou 
mentais e que recebe 1 (um) salário-mínimo, encontra-se em situação de risco social da mesma maneira que o 
aposentado por invalidez, porém com a circunstância agravante de que, como não recebe o adicional de "grande 
invalidez", terá que custear as despesas extras com a contratação de ajuda de terceiro, o que, por óbvio, será 
feito em detrimento de outras necessidades básicas como alimentação e moradia, e, em última análise, do 
chamado "mínimo existencial", um dos principais efeitos da aplicação do princípio da dignidade da pessoa 
humana. Ademais, ressalte-se que o art. 45 da Lei n. 8.213/1991 não exige que a ajuda de outra pessoa seja 
imprescindível desde o início da percepção do benefício, revelando que, na hipótese de o segurado ter se 
aposentado por invalidez e, apenas posteriormente, passar a necessitar desse socorro, o adicional será aplicável. 
Logo, em caso de invalidez superveniente do segurado aposentado com fundamento em outro fato gerador, o 
indivíduo tornar-se-á pessoa portadora de deficiência, devendo ser, igualmente, contemplado com o adicional 
do referido artigo, caso seja imprescindível o auxílio de outra pessoa. Remarque-se que o fato gerador do 
adicional em exame é a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, a qual pode estar presente ou 
não no momento do requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez, bem como sua concessão 
pode ter ou não relação com a moléstia que deu causa à concessão do benefício originário, o que reforça seu 
caráter assistencial. Da mesma maneira, consoante a alínea "c" do parágrafo único do art. 45 da Lei n. 
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8.213/1991, o pagamento do adicional cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da 
pensão por morte, circunstância própria dos benefícios assistenciais que, pela ausência de contribuição prévia, 
são personalíssimos e, portanto, intransferíveis aos dependentes. Devido à sua natureza assistencial, outrossim, 
não há previsão legal de fonte de custeio específica para o "auxílio-acompanhante" recebido pelos aposentados 
por invalidez. Dessarte, não há falar, igualmente, em fonte específica para às demais modalidades de 
aposentadoria, porquanto tal benefício é garantido pelo Estado, independentemente de contribuição à 
Seguridade Social, nos termos do art. 203 da Constituição da República. (Informativo n. 634.)  

 

PROCESSO REsp 1.312.736-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, 
por unanimidade, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018 (Tema 955)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência Privada Fechada. Horas extraordinárias habituais. Incorporação 
ao salário. Reconhecimento pela Justiça trabalhista. Inclusão nos cálculos de 
proventos de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Ausência 
de prévio custeio. Eventual prejuízo do participante. Ação própria na Justiça 
do Trabalho. Modulação dos efeitos da decisão. Possibilidade de recálculo do 
benefício em ações já ajuizadas. Tema 955.  

DESTAQUE 

Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: a) a concessão do benefício de previdência 
complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o 
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de 
aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas 
remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria; b) os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao 
assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão 
ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; 
c) modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum 
até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da 
causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do 
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, 
condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas 
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; d) nas reclamações 
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável 
a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal 
recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, 
o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em definir se é possível incluir, nos cálculos dos proventos de complementação 
de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, as horas extraordinárias habituais 
incorporadas por decisão da justiça trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência 
complementar. Registre-se, de início, que o contrato de previdência complementar tem suas bases firmadas no 
convênio de adesão entabulado entre a entidade de previdência privada e o patrocinador, no regulamento do 
plano de benefícios e no estatuto da entidade que administra o plano. Dessa forma, a relação jurídica 
estabelecida entre as partes envolvidas é de direito privado. Há de se ressaltar, no entanto, que, nada obstante 
o caráter privado dessa modalidade contratual, os planos de benefícios instituídos pelas entidades fechadas de 
previdência privada estão sujeitos a rígido regramento estatal. É o que se infere do disposto no art. 3º da Lei 
Complementar n. 109/2001. Assim, devem ser respeitadas a exigência legal de se adotar o regime de 
capitalização e a necessidade de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Qualquer alteração nas 
relações individuais entre entidade e participante que traga mudança nas regras de custeio e de concessão de 
benefícios pode ter reflexo nas reservas garantidoras do plano, impondo o equacionamento exigido pelo art. 21 
da Lei Complementar n. 109/2001. A tese firmada no julgamento diz respeito às hipóteses em que não houve 
pagamento das horas extras, enquanto vigente o contrato de trabalho, tendo sido reconhecida a existência de 
jornada extraordinária em ação autônoma, da qual a entidade de previdência privada não participou, quando o 
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participante já se encontrava em fruição do benefício suplementar. Logo, o valor respectivo não se refletiu nas 
contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora, e não se afigura suficiente para a 
recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, 
que deveriam ter sido feitas, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do 
plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais 
baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer 
e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. 
Nesse contexto, não havendo nenhum ato ilícito praticado pela entidade de previdência complementar, diante 
da falta de prévio custeio e da onerosidade excessiva que representa para a coletividade dos participantes a 
recomposição do fundo, as parcelas ou os valores de natureza remuneratória devidos ao ex-empregado 
reconhecidos posteriormente à concessão do benefício de complementação de aposentadoria não podem 
repercutir no benefício concedido, sob pena de ofender o comando normativo do art. 18, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
Complementar n. 109/2001 e de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano, pois não foram 
consideradas ao se formar a prévia e necessária reserva matemática para o pagamento do benefício. Cumpre 
ressaltar que a justa reparação pelo eventual prejuízo que o participante do plano de previdência complementar 
tiver sofrido em decorrência de ato ilícito de responsabilidade da patrocinadora, que implicou em benefício de 
complementação de aposentadoria menor do que aquele que lhe seria devido, deve ser buscada, se possível, na 
via processual adequada, em ação movida contra o ex-empregador. Nada obstante, em relação às várias ações 
da mesma natureza já ajuizadas contra entidades de previdência privada, é de se reconhecer a possível 
inviabilidade da pretensão de reparação diretamente contra a patrocinadora, diante do tempo decorrido entre 
a prolação da sentença na Justiça trabalhista e o julgamento do presente recurso repetitivo. Assim, 
excepcionalmente, propõe-se admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie 
propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal 
recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo 
participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme 
disciplinado no regulamento do plano. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.682.678-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018 (Tema 609)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Tempo de serviço. Servidor público. Contagem recíproca. Trabalho rurícola 
prestado em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991. Direito à 
expedição de certidão. Cômputo do tempo. Exigência de recolhimento das 
contribuições previdenciárias. Indenização na forma prevista pelo art. 96, IV, 
da Lei n. 8.213/1991. Tema 609.   

DESTAQUE 

O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 
8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus 
assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público 
empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, 
acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização 
calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, tem-se que, reconhecido o tempo de serviço rural, não pode o Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS se recusar a cumprir seu dever de expedir a certidão de tempo de serviço. O direito à certidão 
simplesmente atesta a ocorrência de um fato, seja decorrente de um processo judicial (justificação judicial), seja 
por força de justificação de tempo de serviço efetivada na via administrativa, sendo questão diversa o efeito que 
essa certidão terá para a esfera jurídica do segurado. No entanto, ainda que seja direito do segurado a expedição 
de certidão comprobatória do tempo de serviço rurícola prestado anteriormente à vigência da Lei n. 
8.213/1991, o cômputo do tempo laborado, para efeito de contagem recíproca, não se revela de forma 
automática. Destarte, apesar de o art. 94 da Lei n. 8.213/1991 assegurar a contagem recíproca, a legislação, a 
seguir, em seu art. 96, exigiu fossem recolhidas as contribuições previdenciárias, na forma de indenização, até 
mesmo para fazer cumprir o mandamento da compensação de regimes. Registre-se que o tratamento entre 
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regimes diferenciados (RPPS e RGPS) não pode ser igual, porque possuem fontes de custeio e formas de cálculo 
dos benefícios diversos. Ainda que assim não fosse, o caso é de contagem recíproca, o que difere em tudo da 
mera contagem de tempo dentro de um mesmo regime de Previdência. Assim, na forma da jurisprudência 
consolidada do STJ, "nas hipóteses em que o servidor público busca a contagem de tempo de serviço prestado 
como trabalhador rural para fins de contagem recíproca, é preciso recolher as contribuições previdenciárias 
pertinentes que se buscam averbar, em razão do disposto nos arts. 94 e 96, IV, da Lei 8.213/1991". (Informativo 
n. 624.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.361.410-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 21/02/2018. (Tema 627).   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 
Auxílio-acidente. Concessão a segurado especial. Infortúnio ocorrido antes da 
edição da Lei n. 12.873/2013. Comprovação da contribuição previdenciária 
na qualidade de segurado facultativo. Desnecessidade.   

DESTAQUE 

O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação 
do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/1991, não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como 
segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se é exigível do segurado especial da Previdência Social o recolhimento de 
contribuição previdenciária como segurado facultativo para fins de concessão do auxílio-acidente. Registra-se, 
inicialmente, que após a admissão do recurso sobreveio a Lei n. 12.873, de 24 de outubro de 2013, que incluiu 
no rol dos benefícios previstos no inciso I do art. 39 da Lei n. 8.213/1991 o auxílio-acidente aos segurados 
especiais, o que sinaliza a limitação da controvérsia apenas ao período anterior a essa alteração legislativa. Com 
efeito, a redação original do dispositivo supra não previu, expressamente, a concessão do auxílio-acidente ao 
segurado especial, o que, a princípio, levaria à conclusão de que essa classe de segurados obrigatórios só teria 
direito a esse auxílio se recolhesse a contribuição previdenciária como segurado facultativo, nos moldes do que 
dispôs o inciso segundo do referido normativo. Ocorre que o § 1º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991 assegurou o 
auxílio-acidente ao segurado especial, não fazendo qualquer menção à necessidade de que ele recolhesse a 
contribuição como facultativo. Assim, já nesse aparente conflito, deve sobressair a norma que mais reflete o 
caráter social e protetivo da lei previdenciária. A propósito: "Havendo colisão entre preceitos constantes nos 
dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do 
direito previdenciário e da observância do princípio in dubio pro misero (REsp 412.351-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 
Quinta Turma, DJ 17/11/2003). Por outro lado, o custeio da referida prestação acidentária, quando existente a 
comercialização da produção excedente, tem previsão no inciso II do art. 25 da Lei n. 8.212/1991. Nesse 
contexto, evidencia-se ser indevida a exigência do duplo vínculo previdenciário por parte do segurado especial, 
como segurado obrigatório e facultativo, para fins de percepção do auxílio-acidente. Ademais, verifica-se que o 
INSS vem concedendo o auxílio-acidente aos segurados especiais na via administrativa, sem deles exigir a 
contribuição previdenciária como contribuinte facultativo. Desse modo, não há razão jurídica para se exigir a 
contribuição facultativa do segurado especial que judicializou a controvérsia se tal contribuição não foi exigida 
daqueles que fizeram o pedido de auxílio-acidente na via administrativa, sob pena de se tratar segurados em 
idêntica situação de direito de forma desigual, o que configuraria inequívoca ofensa ao postulado da isonomia. 
(Informativo n. 619.)  
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PROCESSO 
REsp 1.411.258-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 11/10/2017, DJe 21/02/2018. (Tema 
732).   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA 

Menor sob guarda judicial. Dependente econômico. Óbito do instituidor da 
pensão em data posterior à vigência da MP 1.523/1996, reeditada e 
convertida na Lei n. 9.528/1997. Manutenção do benefício previdenciário. 
Proibição de retrocesso. Diretrizes constitucionais de isonomia, prioridade 
absoluta e proteção integral à criança e ao adolescente.   

DESTAQUE 

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada 
sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o 
óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida 
na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(8.069/90), frente à legislação previdenciária.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão jurídica objeto de afetação ao rito dos recursos repetitivos consiste em definir sobre a possibilidade 
(ou não) do pagamento de pensão por morte ao menor sob guarda, quando o óbito do segurado tenha ocorrido 
após a vigência da MP 1.523/1996, que alterou o art. 16, § 2º da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n. 
8.213/1991). A redação original do mencionado dispositivo previa que o menor sob guarda judicial se 
equiparava a filho do segurado e, portanto, detinha a condição de dependente natural ou automático dele (do 
segurado), como beneficiário do RGPS. Ocorre que a MP 1.523/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, alterou 
o citado dispositivo e retirou do menor sob guarda a condição de dependente previdenciário. Entretanto, a 
jurisprudência mais recente desta Corte Superior reconhece ao menor sob guarda a condição de dependente 
para fins previdenciários, condição que resulta de situação essencialmente fática, cabendo-lhe o direito à pensão 
previdenciária sempre que o mantenedor (segurado do INSS) faleça, a fim de não se deixar o hipossuficiente ao 
desabrigo de qualquer proteção, máxime quando se achava sob guarda, forma de tutela que merece estímulos, 
incentivos e subsídios do Poder Público, conforme compromisso constitucional assegurado pelo art. 227, § 3º, 
VI da Carta Magna, além de atentar contra a proteção da confiança com aquele já devidamente cadastrado como 
dependente do segurado, mediante a prática de ato jurídico administrativo perfeito, pelos agentes do INSS. 
Assim, a alteração do art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, pela Lei n. 9.528/1997, não elimina o substrato fático 
da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo nas 
diretrizes constitucionais de isonomia e proteção à criança e ao adolescente. Da leitura do art. 227 da CF, 
constata-se que foi imposto não só à família, mas também à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, 
assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com absoluta prioridade. Além disso, foi imposto 
ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos previdenciários e trabalhistas, bem como o 
estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado. Outra reflexão instigante diz respeito ao fato de alteração normativa veicular entendimento 
adverso, claramente maculador do princípio que deve permear as leis reconhecedoras de direitos sociais, como 
os previdenciários, ou seja, o da proibição de retrocesso; assim, se já definida uma orientação legal mais 
favorável à proteção dos hipossuficientes, não se afigura aceitável, do ponto de vista jurídico e sistêmico que, a 
partir da adoção de lei restritiva ocasional, dê-se a inversão da orientação até então vigorante. Finalmente, 
registre-se que a Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que, convém ressaltar, é norma 
específica e em perfeita harmonia com o mandamento constitucional, dispõe em seu art. 33, § 3º que "a guarda 
confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciário". Nessa linha de raciocínio, impõe-se concluir que, se fosse a intenção do legislador 
infraconstitucional excluir o menor sob guarda da pensão por morte, teria alterado também a Lei n. 8.069/1990 
o que, como visto, não ocorreu. (Informativo n. 619.)  
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PROCESSO 
REsp 1.485.417-MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018. (Tema 896) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA 

Auxílio-reclusão. Segurado desempregado ou sem renda. Critério econômico. 

Momento de reclusão. Ausência de renda. Último salário de contribuição 

afastado. 

DESTAQUE 

Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei n. 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado 

que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e 

não o último salário de contribuição. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão jurídica controvertida consiste em definir qual o critério de rendimentos ao segurado recluso que 

está em situação de desemprego ou sem renda no momento do recolhimento à prisão. O INSS defende que deve 

ser considerado o último salário de contribuição, enquanto que os segurados apontam que a ausência de renda 

deve ser ponderada. De início, consigna-se que o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária 

previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão 

prisional e tem previsão no art. 201, IV da Constituição Federal e no art. 80 da Lei n. 8.213/1991. O Estado, 

através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do 

segurado preso, e definiu como base para a concessão do benefício a "baixa renda". Indubitavelmente o critério 

econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o 

baque da perda do provedor. Nesse aspecto, observa-se que o art. 80 da Lei n. 8.213/1991 é claro ao assentar 

que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da 

empresa", o que abarca a situação do segurado que está em período de graça pelo desemprego (art. 15, II, da Lei 

n. 8.213/1991). Da mesma forma, o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-

reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo 

recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado". Esse dispositivo legal deixa evidente que a 

qualidade de segurado é imprescindível, até porque não se trata de benefício assistencial, mas previdenciário. 

Aliado a esses argumentos, ressalta-se que a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para 

a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao 

princípio tempus regit actum. (Informativo n. 618.) 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.108.058-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
Convocado do TRF da 5ª Região), Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, 
Segunda Seção, por maioria, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018 
(Tema 967)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de consignação em pagamento. Depósito parcial da dívida. 
Improcedência. Extinção da obrigação. Pagamento integral da dívida e 
encargos. Necessidade. Tema 967.   

DESTAQUE 

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de 
improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que da análise dos artigos do Código Civil e do CPC de 1973, que trataram da ação 
de consignação em pagamento, nota-se: a) que a consignação de valor monetário é forma de pagamento integral 
da dívida vencida e que tem por objetivo extinguir a obrigação, ainda que se admita o depósito das parcelas 
vincendas, ainda não exigíveis (CC, arts. 334 e 336; CPC/1973, art. 890); b) que, em relação ao tema em debate, 
só tem lugar quando o credor não puder receber ou se recusar, sem justa causa, a receber ou dar quitação, ou 
pender litígio sobre o objeto (CC, art. 335); c) que devem concorrer os requisitos para a validade do pagamento, 
como tempo, modo, valor, sujeitos, lugar e acréscimos legais (CC, arts. 336 e 337; CPC/1973, arts. 890, § 1º, e 
891); d) que a consignação em estabelecimento bancário (extrajudicial), assim como o ajuizamento do feito 
judicial, direito de ação que é, constitui faculdade ("poderá") do devedor (CPC/1973, art. 890, § 1º); e) que cessa 
para o devedor, sobre a importância depositada, a fluência de juros e os riscos, exceto se for julgada 
improcedente a consignatória (CPC/1973, art. 891); f) que o réu/credor, se alegar que o pagamento não é 
integral, deve indicar o montante que entende devido (CPC/1973, art. 896, inciso IV e parágrafo único); g) que 
com a procedência do pedido se dará a declaração de extinção da obrigação; e h) que existe possibilidade de 
julgamento de improcedência (CPC/1973, art. 891), caso em que o depósito não terá tido o efeito de fazer cessar 
a mora do devedor. A jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de 
depósito insuficiente, não é compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem 
com a disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, 
o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados 
que representam o entendimento atualmente dominante desta Corte, na prática, suprimem a hipótese legal de 
improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será 
de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito 
insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal 
não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e 
não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de 
procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que 
se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/1973, art. 891; 
CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que 
manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, 
tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação. Assim, quando o depósito não for integral, a 
solução imposta pelo ordenamento jurídico é o julgamento de improcedência do pedido consignatório. 
(Informativo n. 636.) 
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PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 566) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo. Ciência da 
Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens 
penhoráveis no endereço fornecido. Início automático. Tema 566.  

DESTAQUE 

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 
e 2º da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da 
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 
Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de 
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa 
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de 
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha 
sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não 
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, 
o Juiz declarará suspensa a execução.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O espírito da Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das 
respectivas dívidas fiscais. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma 
probabilidade de êxito, estabeleceu-se então um prazo para que fossem localizados o devedor ou encontrados 
bens sobre os quais pudessem recair a penhora. Dito de outra forma, não havendo a citação de qualquer devedor 
(o que seria apenas marco interruptivo da prescrição) e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa 
recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento visto 
no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, e respectivo prazo ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse é o teor 
da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". Na construção do sistema, o referido 
prazo foi segmentado em duas partes. A primeira parte tem por termo inicial a falta de localização de devedores 
ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1º e 
2º, da LEF). Durante essa primeira parte, a execução fiscal fica suspensa com vista dos autos aberta ao 
representante judicial da Fazenda Pública (art. 40, § 1º, da LEF). Já a segunda parte tem por termo inicial o fim 
da primeira parte, isto é, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de devedores ou bens 
penhoráveis (art. 40, § 2º, da LEF), e por termo final o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança 
(quinquenal, no caso dos créditos tributários - art. 174, do CTN), consoante o art. 40, § 4º, da LEF. Nessa segunda 
parte, a execução fiscal fica arquivada no Poder Judiciário, sem baixa na distribuição. Desse modo, se o crédito 
fiscal em cobrança for crédito tributário tem-se um prazo de 6 (seis) anos contados da constatação da falta de 
localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) para que a Fazenda Pública encontre o 
devedor ou os referidos bens. Dentro desse prazo é que pode pedir as providências genéricas como a citação 
por edital e a penhora via BACEN-JUD, não havendo qualquer incompatibilidade. Considerando a jurisprudência 
desta Casa que entende ser o fluxo dos prazos do art. 40 da LEF automático, o prazo de 1 (um) ano de suspensão 
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor 
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria 
da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 
ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Assim, não cabe ao juiz ou à 
Procuradoria fazendária a escolha do melhor momento para o seu início. Constatada a ausência de bens pelo 
oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo, na forma do art. 40, caput, da LEF. O que importa 
para a aplicação da lei é que a Fazenda Nacional tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no 
endereço fornecido. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo ex lege. (Informativo n. 635.) 
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PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 567 
e 569)   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Final do prazo de 1 (um) ano de suspensão. Início automático do 
prazo prescricional. Temas 567 e 569.   

DESTAQUE 

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o 
prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, 
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A compreensão de que o prazo de suspensão do art. 40, da LEF somente tem início mediante peticionamento da 
Fazenda Pública ou determinação expressa do Juiz configura grave equívoco interpretativo responsável pelos 
inúmeros feitos executivos paralisados no Poder Judiciário ou Procuradorias, prolongando indevidamente o 
início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Essa interpretação equivocada já foi rechaçada no 
leading case que originou a Súmula n. 314/STJ (EREsp 97.328/PR). Desse modo, havendo ou não petição da 
Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (essas decisões e despachos de suspensão e 
arquivamento são meramente declaratórios, não alterando os marcos prescricionais), inicia-se 
automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem 
baixa na distribuição. (Informativo n. 635.)  

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 568) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Interrupção. Efetiva constrição 
patrimonial. Efetiva citação. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/1980. Tema 
568.  

DESTAQUE 

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da 
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma 
do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza 
do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados 
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os 
referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo 
da petição que requereu a providência frutífera.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, registre-se que o art. 40, caput, da LEF não dá qualquer opção ao Juiz (verbo: "suspenderá") diante 
da constatação de que não foram encontrados o devedor ou bens penhoráveis. De observar também que o art. 
40, § 3º, da LEF quando se refere à localização do devedor ou dos bens para a interrupção da prescrição 
intercorrente ("§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os 
autos para prosseguimento da execução") não se refere à localização daqueles por parte da Fazenda Pública, 
mas a sua localização por parte do Poder Judiciário. Isto porque a palavra "encontrados", se interpretada à luz 
do princípio constitucional da eficiência, somente pode se referir a encontrados pelo Poder Judiciário. Explica-
se. A Fazenda Pública de posse de um indicativo de endereço ou bem penhorável peticiona em juízo requerendo 
a citação ou penhora consoante as informações dadas ao Poder Judiciário. Essa petição, por si só, não satisfaz o 
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requisito do art. 40, § 3º, da LEF. Para todos os efeitos, o devedor ou os bens ainda não foram encontrados (trata-
se de mera indicação). É preciso também que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, 
que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial). Desse modo, estarão "Encontrados que 
sejam, [...] o devedor ou os bens", consoante o exige o art. 40, § 3º, da LEF. Outrossim, a providência requerida 
ao Poder Judiciário deve resultar em efetiva citação ou penhora - constrição patrimonial (isto é: ser 
frutífera/eficiente), ainda que estas ocorram fora do prazo de 6 (seis) anos. Indiferente ao caso que a penhora 
(constrição patrimonial) perdure, que o bem penhorado (constrito) seja efetivamente levado a leilão e que o 
leilão seja positivo. Cumprido o requisito, a prescrição intercorrente se interrompe na data em que protocolada 
a petição que requereu a providência frutífera, até porque, não é possível interromper a prescrição 
intercorrente fora do prazo de 6 (seis) anos, já que não se interrompe aquilo que já se findou. Isto significa que 
o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) 
anos, ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos 
requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que 
ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição 
ou decadência"). Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário 
excepcionalmente reconhecer a sua culpa (aplicação direta ou analógica da Súmula n. 106/STJ), o que deve ser 
averiguado de forma casuística, já que depende de pressupostos fáticos. Neste ponto, observa-se que a ausência 
de inércia do exequente de que trata o art. 40 da LEF é uma ausência de inércia qualificada pela efetividade da 
providência solicitada na petição. Essa é a característica específica do rito da LEF a distingui-lo dos demais casos 
de prescrição intercorrente. Decorre de leitura particular que se faz do art. 40, § 3º, da LEF que não está presente 
em nenhum outro procedimento afora a execução fiscal. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 570 
e 571)   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Nulidade por falta de intimação. Demonstração do prejuízo. 
Necessidade. Temas 570 e 571.   

DESTAQUE 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao 
art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 
Tema 566, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 
interruptiva ou suspensiva da prescrição.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Embora a jurisprudência do STJ já tenha entendido que é necessário intimar a Fazenda Pública antes da decisão 
de decretação da prescrição intercorrente, consoante a literalidade do art. 40, § 4º, da LEF as duas previsões 
legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei 
cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, ou seja, a teor do art. 244 do 
CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato 
se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Sendo assim, se ao final do referido prazo de 6 (seis) 
anos contados da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,caput, da LEF) a Fazenda 
Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas etapas anteriores, terá nesse 
momento e dentro do prazo para se manifestar (que pode ser inclusive em sede de apelação), a oportunidade 
de providenciar a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa 
interruptiva ou suspensiva da prescrição. Esse entendimento é o que está conforme o comando contido no art. 
40, § 3º, da LEF. Por outro lado, caso a Fazenda Pública não faça uso dessa prerrogativa, é de ser reconhecida a 
prescrição intercorrente. O mesmo raciocínio é aplicável caso se entenda que a ausência de intimação das etapas 
anteriores tem enquadramento nos arts. 247 e 248 do CPC. Isto porque o princípio da instrumentalidade das 
formas recomenda que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC), 
ao alegar a nulidade pela falta de intimação demonstre o prejuízo que sofreu e isso somente é possível se houver 
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efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou 
suspensiva da prescrição. Desse modo, a jurisprudência do STJ evoluiu da necessidade imperiosa de prévia 
oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente para a análise da utilidade da manifestação 
da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente. 
Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita 
pela Fazenda Pública. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Delimitação dos marcos legais aplicados. Necessidade de 
fundamentação pelo magistrado.   

DESTAQUE 

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da 
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 
período em que a execução ficou suspensa.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Essa tese foi adicionada por sugestão do Min. Og Fernandes para mais bem disciplinar a aplicação do repetitivo, 
que assim defendeu em seu voto-vista: "Transcorrido o período prescricional e constatada a falta de efetividade 
do exequente, será reconhecida a prescrição. Apenas não é imprescindível que haja decisão prévia sobre a 
suspensão do processo. Todavia, isso não dispensa o magistrado de, ao reconhecer a prescrição intercorrente, 
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do 
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Sendo assim, está sendo 
observado o teor do caput do art. 40 da LEF. (...) Com isso, restará a possibilidade de o exequente, intimado da 
decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, utilizar-se dos meios recursais cabíveis para questionar a 
contagem dos marcos legais indicados na decisão judicial e demonstrar eventual equívoco do ato judicial 
impugnado". (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.370.191-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 
unanimidade, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018 (Tema 936)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Previdência complementar fechada. Revisão de benefício previdenciário. 
Ilegitimidade passiva da patrocinadora. Eventual ato ilícito praticado pelo 
patrocinador. Exclusão do âmbito da matéria afetada. Tema 936.   

DESTAQUE 

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade 
fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a 
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. 
Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou 
extracontratual, praticado pelo patrocinador.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em saber se, em ação de revisão de benefício de previdência privada, possui a 
patrocinadora legitimidade passiva para figurar em litisconsórcio envolvendo a entidade previdenciária. Na 
hipótese, como se trata de relação contratual em que a entidade fechada de previdência privada não opera com 
patrimônio próprio, havendo mutualismo, a legislação de regência impõe e fomenta um sentido de 
autorresponsabilidade à coletividade dos participantes e assistidos dos planos de benefícios ao, efetivamente, 
propiciar ampla participação, não só no tocante à gestão, mas também no que diz respeito ao controle dos atos 
de gestão envolvendo o plano de benefícios. Conforme a lei de regência, portanto, a forma de composição do 



 

51 
 

déficit, em respeito à própria autonomia privada e à regra legal a impor que os participantes e assistidos também 
participem do equacionamento do resultado deficitário, não será estabelecida arbitrariamente pelo Judiciário, 
mas decorrerá de prévia deliberação no âmbito interno da própria entidade previdenciária, isto é, do Conselho 
Deliberativo, com a participação de representantes do patrocinador e dos participantes e assistidos (que são 
eleitos por seus pares). Outrossim, também a título de oportuno registro, é bem de ver que o art. 6º, § 3º, da Lei 
Complementar n. 108/2001, estabelece ser vedado ao patrocinador assumir encargos adicionais para o 
financiamento dos planos de benefícios, além daqueles previstos nos respectivos planos de custeio. A única 
responsabilidade solidária prevista na legislação de regência ocorre entre patrocinadores ou entre instituidores, 
e apenas quando expressamente previsto no convênio de adesão (art. 13, § 1º, da Lei Complementar n. 
109/2001). Nessa hipótese, o patrocinador pode responder por dívida de outro patrocinador, mas não pela parte 
que cabe aos participantes e assistidos. Assim, não se trata de hipótese em que o litisconsórcio é imposto pela 
lei, tampouco se cuida de uma única relação jurídica indivisível. As entidades de previdência privada têm 
personalidade jurídica e patrimônios próprios, e consoante dispunham os artigos 14 e 39 da Lei n. 6.435/1977 
e dispõem os artigos 32 e 36 da Lei Complementar n. 109/2001, operam os planos de previdência privada, não 
havendo cogitar em formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e/ou participantes e beneficiários 
do plano de previdência privada. No ponto, é antiga e firme a jurisprudência das turmas de direito privado, em 
afastar a legitimidade do(a) patrocinador(a) para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e 
entidade de previdência privada, em que se discute matéria referente a simples aplicação de disposição 
regulamentar de plano de benefícios, aplicação de índices de correção monetária, resgate de valores vertidos ao 
fundo, entre outros temas afins. (Informativo n. 630.)  

 

PROCESSO REsp 1.633.801-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda 
Seção, por unanimidade, julgado em 23/05/2018, DJe 01/08/2018 
(Tema 910) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Contrato de participação financeira. Retribuição em ações da Telebrás. Ação 
de complementação de ações. Legitimidade passiva das companhias 
resultantes da cisão. Tema 910. 

DESTAQUE 

Legitimidade passiva da Telebrás, bem como das companhias cindendas (ou sucessoras destas), para a ação de 
complementação de ações, na hipótese em que as ações originárias tenham sido emitidas pela Telebrás. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão de direito a ser resolvida diz respeito aos efeitos da cisão parcial da Telebrás sobre a obrigação de 
emitir, subscrever e integralizar ações (complementação de ações) em favor do consumidor de serviço de 
telefonia, titular de contrato de participação financeira. Nesse passo, relembre-se que a Lei das Sociedades por 
Ações, no art. 233, põe a salvo os interesses dos credores da sociedade cindida ante os efeitos da cisão, 
estabelecendo a sucessão das obrigações anteriormente constituídas, conjugada com a solidariedade entre as 
companhias cindidas e cindenda, solidariedade que incide tão somente na relação jurídica externa com os 
credores, não na relação interna entre as companhias. Na cisão parcial, a regra da solidariedade pode ser 
excepcionada em favor das companhias cindendas, ficando estas responsáveis (nas relações externas) tão 
somente pelas obrigações que lhes forem expressamente transferidas, "sem solidariedade entre si ou com a 
companhia cindida", desde que assegurado aos credores o direito de oposição. Observe-se que, nas demandas 
por complementação de ações, o direito à diferença de ações decorre de uma revisão judicial do contrato de 
participação financeira, em que se substitui o critério do balanço anual pelo do balancete mensal, nos termos da 
Súmula 371/STJ ("Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor 
Patrimonial da Ação [VPA] é apurado com base no balancete do mês da integralização"). Tratando-se, portanto, 
de uma revisão judicial do contrato de participação financeira, o título referente à complementação de ações 
somente se constitui definitivamente após o trânsito em julgado da demanda. Na hipótese, resta evidente que o 
título referente à complementação de ações somente se constituiu definitivamente após a cisão da Telebrás. 
Com relação ao crédito cujo título se constitui após a cisão, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no 
sentido de que não se aplica a limitação de responsabilidade prevista no art. 233, § 1º, da Lei n. 6.404/1974. 
Esse entendimento jurisprudencial tem por escopo proteger os interesses dos credores, que não teriam como 
se opor à limitação de responsabilidade, uma vez que o título de seu crédito ainda não havia sido constituído 
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definitivamente. Afastada, desse modo, a incidência da norma excepcional do art. 233, § 1º, da Lei n. 6.404/1976, 
aplica-se a regra geral da solidariedade (nas relações externas), o que torna a companhia cindenda (sucessora 
da concessionária local de telefonia) e a Telebrás (pós-cisão) partes legítimas para figurarem no polo passivo 
da demanda por complementação de ações. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, por 
unanimidade, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018 (Tema 973)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Cumprimento de sentença. Ação coletiva contra a Fazenda Pública. Ausência 
de Impugnação. Honorários advocatícios. Cabimento. CPC/2015. Mudança no 
ordenamento jurídico. Entendimento consolidado. Súmula n. 345/STJ. 
Incidência. Tema 973.   

DESTAQUE 

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo 
que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença 
decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Corte Especial, quando do julgamento do EREsp 653.270/RS, Rel. Min. José Delgado, sessão de 17/05/2006 
(DJ 05/02/2007), decidiu que, "nas execuções individuais procedentes de sentença genérica proferida em ação 
coletiva ou ação civil pública, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários 
advocatícios, ainda que não embargada a execução". Diante de outros arestos que vieram a confirmar essa 
assertiva, a Corte Especial consolidou o seu entendimento mediante a edição da Súmula 345, que restringe a 
aplicação do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997, que dispõe que "não serão devidos honorários advocatícios pela 
Fazenda Pública nas execuções não embargadas", às execuções de título judicial, resistida ou não, procedentes 
de título judicial proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato ou entidade de classe, como substitutivo 
processual, ou em sede de ação civil pública, ambas promovidas contra a Fazenda Pública. O tema agora se 
renova em face da edição do novel diploma processual civil. No entanto, não existe razão para se afastar a 
solução outrora consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação e vigência da Súmula 345 
do STJ. Assim, a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015, que dispõe que "não serão devidos 
honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde 
que não tenha sido impugnada", é a de que, caso a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída 
desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de 
impugnação. Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica 
do mesmo processo cognitivo. Entretanto, nas decisões coletivas - lato sensu - não se especifica o quantum 
devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem 
das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação 
cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido na ação ordinária. Em face 
disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja resolução se deve dar com estrita 
observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que 
induz a indevida compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada. Diante 
desse quadro, não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o citado art. 85, § 7º, do CPC/2015 
reproduz basicamente o contido no art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta 
Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda 
que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou 
ação de classe. (Informativo n. 628.)   
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PROCESSO REsp 1.682.836-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018 (Tema 766)   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Direito à saúde. Demandas com beneficiários individualizados. Entes 
federativos no polo passivo. Legitimidade do Ministério Público. Direito 
individual indisponível. Art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público). Aplicabilidade. Tema 766.   

DESTAQUE 

O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas 
demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo 
beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei 
n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Anote-se, inicialmente que a fronteira para se discernir a legitimidade do órgão ministerial diz respeito à 
disponibilidade, ou não, dos direitos individuais debatidos. É que, tratando-se de direitos individuais 
disponíveis e não havendo uma lei específica autorizando, de forma excepcional, a atuação do Ministério Público 
(como no caso da Lei n. 8.560/1992), não se pode falar em legitimidade de sua atuação. Todavia, se se tratar de 
direitos indisponíveis, a legitimidade ministerial já decorreria da redação do próprio art. 1º da Lei n. 8.625/1993 
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Portanto, a discussão a ser travada neste feito direciona-se para 
a definição de indisponibilidade, ou não, do direito à saúde. Com efeito, a disciplina desse direito encontra na 
jurisprudência pátria a correspondência com o próprio direito à vida, de forma que a característica da 
indisponibilidade do direito já decorreria dessa premissa. O entendimento firmado acima, no que concerne à 
delimitação do direito à saúde como direito individual indisponível, com base na interpretação do conjunto de 
regras legais acerca da matéria, se encontra albergado no âmbito de decisões do Supremo Tribunal Federal (RE 
407.902-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28/8/2009). Assim, inexiste violação dos dispositivos dos arts. 1º, V, e 
21 da Lei n. 7.347/1985, bem como do art. 6º do CPC/1973, uma vez que a atuação do Ministério Público, em 
demandas de saúde, tem assento na indisponibilidade do direito individual. (Informativo n. 624.) 

 

PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Correção monetária. 
Impossibilidade de fixação apriorística. 

DESTAQUE 

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), para fins de correção monetária, 
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a tratar da questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação 
dada pela Lei n. 11.960/2009), que determina a utilização dos índices de remuneração básica da caderneta de 
poupança, para fins de atualização monetária e compensação da mora (juros de mora). No tocante à correção 
monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, julgou inconstitucional 
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta 
de poupança na forma prevista no art. 100, § 12, da CF/88 (com redação dada pela EC 62/2009). Com base nesse 
entendimento, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.270.439-PR (Rel. Min. Castro Meira, DJe 2/8/2013 - 
acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos), adotou, entre outros, o seguinte entendimento: “A 
Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança" contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da 
poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção 
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monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública”. Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo 
Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, 
entre outras, a seguinte tese: "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte 
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração 
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 
propriedade (CF/88, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Em se tratando de débitos da Fazenda 
Pública, viola o "direito fundamental de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII)" a atualização mediante índice que 
seja "manifestamente incapaz de preservar o valor do crédito de que é titular o cidadão". Isso porque a inflação, 
"fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante)" (ADI 
4.357, Relator(a): Min. Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, DJe 25/09/2014). Por fim, em relação 
à modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da 
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, 
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 
(Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Juros de mora. 

DESTAQUE 

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), na parte em que estabelece a 
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da 
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações 
oriundas de relação jurídico-tributária.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a tratar da questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação 
dada pela Lei n. 11.960/2009), que determina a utilização dos índices de remuneração básica da caderneta de 
poupança, para fins de atualização monetária e compensação da mora (juros de mora). Quanto aos juros de mora, 
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, julgou constitucional a incidência de 
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de 
poupança, na forma prevista no art. 100, § 12, da CF/88 (com redação dada pela EC 62/2009), à exceção dos 
indébitos de natureza tributária. Com base nesse entendimento, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 
1.270.439-PR (Rel. Min. Castro Meira, DJe 2/8/2013 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos), 
pacificou entendimento no sentido de "os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza 
tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas". Recentemente (20 de setembro de 2017), o 
Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, 
fixando, entre outras, as seguintes teses: “O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados 
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao 
princípio constitucional da isonomia (CF/88, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica 
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é 
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação 
dada pela Lei n. 11.960/2009. (Informativo n. 620.) 
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PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Índices aplicáveis a 
depender da natureza da condenação. Condenações judiciais de natureza 
administrativa em geral.   

DESTAQUE 

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no 
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora 
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) no período posterior à vigência 
da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção 
monetária com base no IPCA-E.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, 
não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, 
evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa. 
Por seu turno, examinando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal, verifica-se que, em relação às 
condenações de natureza administrativa em geral ("Ações condenatórias em geral"), são previstos vários índices 
de correção monetária, destacando-se a adoção do IPCA-E a partir de janeiro/2001, que está em consonância 
com a orientação deste Tribunal. Nesse sentido: AgRg no Ag 665.083-SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/10/2005. Por 
outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, 
na forma prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 após a vigência da Lei n. 11.960/2009. Em relação ao tema, 
destaca-se: AgRg no REsp 1.455.195-TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/08/2014. Quanto ao 
período anterior à vigência do CC/2002, ou seja, até dezembro de 2002, os juros de mora equivalem a 0,5% 
(meio por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (arts. 1.062 a 1.064 do CC/1916). Contudo, especial 
atenção merece o período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009. Isso 
porque, nos termos do art. 406 do CC/2002, "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem 
sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em 
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". Conforme entendimento pacificado 
pela Corte Especial/STJ, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios 
dos tributos federais (arts. 13 da Lei n. 9.065/1995, 84 da Lei n. 8.981/1995, 39, § 4º, da Lei n. 9.250/1995, 61, 
§ 3º, da Lei n. 9.430/1996 e 30 da Lei n. 10.522/2002)" (EREsp 727.842-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJe 
20/11/2008). No entanto, a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e correção monetária. 
Por tal razão, a sua incidência, a título de juros de mora, implica seja afastada a incidência do IPCA-E (ou qualquer 
outro índice de correção monetária) no que se refere ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 
vigência da Lei n. 11.960/2009. (Informativo n. 620.)  
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PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Índices aplicáveis a 
depender da natureza da condenação. Condenações judiciais referentes a 
servidores e empregados públicos.   

DESTAQUE 

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) 
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a 
compensação da mora obedecem aos seguintes critérios: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 
(capitalização simples), nos termos do Decreto-Lei n. 3.322/1987; correção monetária: índices previstos no 
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês, nos termos da MP n. 2.180-35/1935 que acrescentou 
o art. 1º-F à Lei n. 9.494/97; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 
oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009; correção monetária: IPCA-E. Ressalte-se que a adoção dos índices referidos ampara-se na 
jurisprudência deste Tribunal, merecendo destaque os seguintes precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.209.861-
ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 15/05/2012; e REsp 937.528-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01/09/2011.    
(Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Índices aplicáveis a 
depender da natureza da condenação. Condenações judiciais referentes a 
desapropriações diretas e indiretas.   

DESTAQUE 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, 
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-
F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para 
remuneração do capital.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No tocante às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, relativamente à correção 
monetária, incidem, em síntese, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Em relação aos juros de mora, de acordo com o Manual 
de Cálculos da Justiça Federal, aplicam-se os seguintes índices: (a) até dezembro/2009: 0,5% (capitalização 
simples), nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941; (b) janeiro/2010 a abril/2012: 0,5% 
(capitalização simples), nos termos do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a 
Lei n. 8.177/1991; (c) a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 
poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: (i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja 
superior a 8,5%; (ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, nos termos do art. 97, § 16, do 
ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 
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convertida na Lei n. 12.703/2012. No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os 
seguintes: (a) até 10/06/1997: 1% (capitalização simples), nos termos da Súmula n. 618/STF e Súmula n. 110 
do extinto TFR; (b) 11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 15-A, do 
Decreto-Lei n. 3.365/1941, introduzido pela MP n. 1.577/1997 e suas sucessivas reedições; (c) a partir de 
14/09/2001: 1% (capitalização simples), nos termos da ADI 2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/STJ. 
(Informativo n. 620.)  

 

PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Índices aplicáveis a 
depender da natureza da condenação. Condenações judiciais de natureza 
previdenciária.   

DESTAQUE 

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu 
o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei n. 
11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No tocante às condenações judiciais de natureza previdenciária, para fins de correção monetária, no período 
anterior à vigência da Lei 11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da 
Justiça Federal. Nesse sentido: REsp 1.103.122-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03/08/2009. Ressalte-se que no 
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, a correção monetária 
de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a 
variação do INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Cumpre registrar 
que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 
repercussão geral (RE 870.947-SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins 
de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza 
assistencial, previsto na Lei n. 8.742/1993. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 
n. 8.213/1991, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por outro lado, 
é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma 
prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Em relação ao tema, 
destacam-se: REsp 1.272.239-PR, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 01/10/2013 e AgRg no REsp 1.455.195-TO, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/08/2014. Já no período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os 
juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei n. 
2.322/87). Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 929.339-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 
22/11/2010 e EREsp 230.222/CE, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 16/10/2000. (Informativo n. 620.)  

 

PROCESSO REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (com redação dada pela Lei n. 
11.960/2009). Condenações impostas à Fazenda Pública. Índices aplicáveis a 
depender da natureza da condenação. Condenações judiciais de natureza 
tributária.   

DESTAQUE 

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem 
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os 
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e 
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havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua 
cumulação com quaisquer outros índices.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em relação às condenações judiciais de natureza tributária, é ilegítima a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 
9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros 
de mora. Em princípio, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza tributária sujeitam-se 
à incidência de correção monetária e juros de mora. Ressalte-se que a taxa de juros de mora incidente na 
repetição de indébito tributário deve corresponder à utilizada para cobrança de tributo pago em atraso. Não 
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 
161, § 1º, do CTN). A regra isonômica aplica-se, também, à correção monetária, ou seja, a atualização dos 
indébitos tributários sujeita-se aos mesmos critérios utilizados na cobrança do tributo pago em atraso. Contudo, 
nas entidades tributantes que adotam a taxa Selic observando a regra isonômica em comento, desde que com 
previsão na respectiva legislação, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa 
Selic, em sua essência, já compreende juros de mora e correção monetária. Esse entendimento foi consolidado 
na Súmula n. 523 deste Tribunal. (Informativo n. 620.)  

 

PROCESSO 
REsp 1.527.232-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, por 

unanimidade, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018. (Tema 950) 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Trade dress. Proteção legal. Teoria da concorrência desleal. Competência da 

Justiça estadual. Registro de marca. INPI. Atribuição administrativa. Uso da 

marca. Abstenção. Consectário lógico do ato administrativo. Justiça Federal. 

Competência privativa. 

DESTAQUE 

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas 

afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de 

competência da Justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, 

compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular 

a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida principal - único objeto da afetação ao rito dos recursos repetitivos - consiste em 

delimitar a competência da Justiça estadual para: a) em reconhecimento de concorrência desleal, determinar a 

privação de uso de elementos que não são registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 

caracterizados pelo "conjunto-imagem" (trade dress) de produtos e/ou serviços e b) impor abstenção de uso de 

marca registrada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Quanto ao primeiro questionamento, 

vale destacar que a Terceira Turma desta Corte, em recente precedente, entendeu - entre outros pontos - que o 

conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar 

resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes 

(REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/9/2017). Com efeito, embora o sistema brasileiro 

não reconheça a proteção exclusiva do trade dress ou "conjunto-imagem" integral, com todos os seus elementos 

característicos, sua tutela tem origem na própria Constituição Federal, por meio do art. 5º, XXIX, ao afirmar que 

a lei assegurará a proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros 

signos distintivos. De fato, o que se efetiva, normalmente, é o registro da marca perante o INPI em sua 

apresentação nominativa (ou seja, somente o nome do produto, sem qualquer estilização), inexistindo especial 

atenção no sentido de se proteger os demais elementos do trade dress, a saber: o registro da embalagem como 

marca mista (seus logotipos, desenhos e demais caracteres gráficos), ou, ainda, como desenho industrial, nas 

hipóteses previstas na Lei de Propriedade Industrial. Destarte, cumpre observar que as questões acerca do trade 
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dress (conjunto-imagem) dos produtos das recorrentes, por não envolver registro no INPI e se tratar de 

demanda entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça estadual, já que não afeta interesse 

institucional da autarquia federal. Situação diversa diz respeito a demanda referente à concorrência desleal, em 

que os litigantes são efetivamente proprietário das marcas que utilizam, devidamente registradas no INPI, 

embora tanto a marca como o conjunto-imagem sejam questionados por suposta confusão/associação entre 

produtos e o consequente desvio ilícito de clientela. Nesse contexto, importa destacar que os arts. 129 e 175 da 

Lei n. 9.279/1996 dispõe, respectivamente, que os registros de marca deferidos pela autarquia federal (INPI) 

conferem uso exclusivo ao seu titular em todo o território nacional, bem como que eventual ação de nulidade 

do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal. Sendo assim, quanto ao pedido de abstenção de uso da 

marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal - sob pena de ofensa aos referidos dispositivos 

de lei federal -, sendo a abstenção de uso da marca uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o 

fundamento de violação do direito de terceiros - consequência expressa, inclusive, no parágrafo único do art. 

173 da Lei de Propriedade Industrial. Conclui-se, portanto, cumprir ao Juízo federal analisar o pedido de 

abstenção de uso tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro marcário anulando, relegando 

para a Justiça Comum todo e qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade dress). (Informativo n. 

618.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.643.856-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017. (Tema 976)   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Demanda cível contra massa falida. Pedidos ilíquidos. Pessoa jurídica de 

direito público. Litisconsórcio passivo. Art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. 

Incidência. Juízo Cível para o exame da ação de conhecimento. Competência. 

DESTAQUE 

A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em 

litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de 

conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de 

organização judiciária. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir a competência para processo e julgamento de demandas cíveis com pedidos 

ilíquidos contra massa falida em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público: se é competente 

o juízo no qual se processa o feito falimentar ou o juízo cível em que proposta a ação de conhecimento respectiva. 

Inicialmente cumpre salientar que apesar de a falência da empresa ter sido decretada no ano de 1989, não há 

de se falar em aplicação do regramento contido no Decreto-Lei n. 7.661/1945, pois a demanda cível ilíquida, 

que tem relação com fato ocorrido posteriormente à decretação da falência da empresa, foi proposta já sob a 

vigência da Lei n. 11.101/2005. Cabe ressaltar que o art. 192 da legislação atual deve ser interpretado 

restritivamente, o que vale dizer que a expressão "aos processos de falência ou de concordata ajuizados 

anteriormente ao início da sua vigência" - contida no dispositivo - não abrange demandas correlatas, como na 

hipótese em exame. Assim, de acordo com o entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior, deve-se 

aplicar o regramento contido no art. 6º da Lei n. 11.101/2005, o qual, inclusive, foi mais restritivo do que o 

vigente anteriormente, até porque o seu § 1º limita ainda mais as exceções à competência universal do juízo 

falimentar, quando se compara com a redação similar anterior do art. 24, caput, e § 2º, II, do Decreto-Lei n. 

7.661/1945. Registre-se ainda que, a Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg 

no REsp 1.471.615-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/9/2014, assentou que a competência do juízo cível é fixada 

por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação 

da quebra ou da recuperação judicial. Frise-se que a presente controvérsia foi encaminhada à análise da 
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Primeira Seção apenas pela presença de pessoa jurídica de direito público no polo passivo da demanda. Sendo 

assim, e na presença de tal peculiaridade, o juízo cível competente para ações contra a Fazenda Pública será 

responsável pelo julgamento de demanda cível ilíquida proposta em desfavor da massa falida. (Informativo n. 

617.) 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.710.674-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira 
Seção, por maioria, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018 (Tema 
993). 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução Penal. Progressão de Regime. Inexistência de vaga em 
estabelecimento adequado. Impossibilidade de concessão imediata da prisão 
domiciliar. Necessidade de aplicação das providências estabelecidas pelo RE 
641.320/RS. Tema 993. 

DESTAQUE 

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da 
pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula 
Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no 
julgamento do RE 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de 
vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade 
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta 
de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que no julgamento do RE 641.320/RS, o Supremo Tribunal Federal assentou que 
"a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais 
gravoso". Concluiu, ainda, que, diante de tais situações, o julgador deveria buscar aplicar as seguintes 
alternativas, em ordem de preferência: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) 
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 
domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado 
que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser 
deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. O relator do RE 641.320/RS, ao discorrer sobre a prisão domiciliar 
pura e simples, pondera ser ela "uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca eficácia". Isso porque, 
no seu entender, a par das dificuldades que o preso pode vir a ter para providenciar uma casa na qual seja 
acolhido e para auxiliar no seu sustento, já que as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente doméstico 
são limitadas, há que se levar em conta que, "em casos de crimes que tenham os membros da família como 
vítima, pode-se criar nova situação de risco, tornando a pena insuficiente para proteger as vítimas. Por outro 
lado, os associados para a prática de crimes passam a ter total acesso ao condenado. Eventuais restrições de 
movimentação não se estendem à comunidade, que não fica proibida de frequentar a casa na qual a pena é 
cumprida". Defende, assim, que "a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa se 
for acompanhada de trabalho", devendo ser acompanhada de "monitoração eletrônica dos sentenciados, 
especialmente os do regime semiaberto", na forma do art. 146-B, II e IV, da Lei n. 7.210/1984. No tocante à saída 
antecipada, esclarece que "o sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado 
em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas 
alternativas ou estudo". Sugere que "a saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os 
requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais 
próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o 
julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão". Explicitando seu 
pensamento sobre a liberdade eletronicamente monitorada, aplicável tanto ao regime aberto quanto ao 
semiaberto, o Relator esclarece que "melhor do que a pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade 



 

61 
 

eletronicamente vigiada, ficando o sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao 
domicílio nos períodos de folga". Depreende-se, portanto, que o relator do RE 641.320/RS somente considera a 
utilização da prisão domiciliar pouco efetiva como alternativa à ausência de vagas no regime adequado quando 
ela restringe totalmente o direito do executado de deixar a residência, não permitindo, assim, o exercício de 
trabalho externo, ou quando, estando o reeducando no regime aberto, a prisão domiciliar puder ser substituída 
pelo cumprimento de penas alternativas e/ou estudo. (Informativo n. 632.) 

 

DIREITO DO TRABALHO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.680.318-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, 
por unanimidade, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018 (Tema 989) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO TRABALHO 

TEMA Plano de saúde coletivo empresarial. Contribuição exclusiva do empregador. 
Ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa. Assistência médica. 
Manutenção. Não cabimento. Previsão em negociação coletiva. 
Excepcionalidade. Coparticipação do usuário. Irrelevância. Salário indireto. 
Descaracterização. Tema 989.   

DESTAQUE 

Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do 
ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa 
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o 
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se o ex-empregado aposentado ou demitido 
sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a 
contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora. Como cediço, é assegurado ao trabalhador 
demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo 
empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de 
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 
31 da Lei n. 9.656/1998). Extrai-se, assim, que uma das condições exigidas para a aquisição desse direito é o 
empregado contribuir, na atividade, para o custeio do plano de saúde, não podendo ser considerados para tanto 
os pagamentos a título exclusivo de coparticipação. Com efeito, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei n. 9.656/1998, 
não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, 
como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar, como ocorre nos 
planos coletivos custeados integralmente pela empresa. Desse modo, contribuir para o plano de saúde significa, 
nos termos da lei, pagar uma mensalidade, independentemente de se estar usufruindo dos serviços de 
assistência médica. A coparticipação, por sua vez, é um fator de moderação, previsto em alguns contratos, que 
consiste no valor cobrado do consumidor apenas quando utilizar o plano de saúde, possuindo, por isso mesmo, 
valor variável, a depender do evento sucedido. Sua função, portanto, é a de desestimular o uso desenfreado dos 
serviços da saúde suplementar. Ademais, quanto à caracterização como salário indireto do plano de assistência 
médica, hospitalar e odontológica concedido pelo empregador, o art. 458, § 2º, IV, da CLT é expresso em dispor 
que esse benefício não possui índole salarial, sejam os serviços prestados diretamente pela empresa ou por 
determinada operadora. Efetivamente, o plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a título 
gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in natura), sobretudo por 
não ser contraprestação ao trabalho. Ao contrário, referida vantagem apenas possui natureza preventiva e 
assistencial, send uma alternativa às graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado. 
(Informativo n. 632.) 
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PROCESSO REsp 1.312.736-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, 
por unanimidade, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018 (Tema 955)   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO TRABALHO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência Privada Fechada. Horas extraordinárias habituais. Incorporação 
ao salário. Reconhecimento pela Justiça trabalhista. Inclusão nos cálculos de 
proventos de complementação de aposentadoria. Impossibilidade. Ausência 
de prévio custeio. Eventual prejuízo do participante. Ação própria na Justiça 
do Trabalho. Modulação dos efeitos da decisão. Possibilidade de recálculo do 
benefício em ações já ajuizadas. Tema 955.  

DESTAQUE 

Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: a) a concessão do benefício de previdência 
complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o 
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de 
aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas 
remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos 
benefícios de complementação de aposentadoria; b) os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao 
assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão 
ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; 
c) modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum 
até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da 
causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do 
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, 
condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas 
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; d) nas reclamações 
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável 
a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal 
recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, 
o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em definir se é possível incluir, nos cálculos dos proventos de complementação 
de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, as horas extraordinárias habituais 
incorporadas por decisão da justiça trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência 
complementar. Registre-se, de início, que o contrato de previdência complementar tem suas bases firmadas no 
convênio de adesão entabulado entre a entidade de previdência privada e o patrocinador, no regulamento do 
plano de benefícios e no estatuto da entidade que administra o plano. Dessa forma, a relação jurídica 
estabelecida entre as partes envolvidas é de direito privado. Há de se ressaltar, no entanto, que, nada obstante 
o caráter privado dessa modalidade contratual, os planos de benefícios instituídos pelas entidades fechadas de 
previdência privada estão sujeitos a rígido regramento estatal. É o que se infere do disposto no art. 3º da Lei 
Complementar n. 109/2001. Assim, devem ser respeitadas a exigência legal de se adotar o regime de 
capitalização e a necessidade de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefícios. Qualquer alteração nas 
relações individuais entre entidade e participante que traga mudança nas regras de custeio e de concessão de 
benefícios pode ter reflexo nas reservas garantidoras do plano, impondo o equacionamento exigido pelo art. 21 
da Lei Complementar n. 109/2001. A tese firmada no julgamento diz respeito às hipóteses em que não houve 
pagamento das horas extras, enquanto vigente o contrato de trabalho, tendo sido reconhecida a existência de 
jornada extraordinária em ação autônoma, da qual a entidade de previdência privada não participou, quando o 
participante já se encontrava em fruição do benefício suplementar. Logo, o valor respectivo não se refletiu nas 
contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora, e não se afigura suficiente para a 
recomposição que o recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das contribuições, 
que deveriam ter sido feitas, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a recomposição das reservas do 
plano demanda mais que um mero encontro de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais 
baseados em análises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada aporte deixou de acontecer 
e na forma em que deveria ter ocorrido, impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista. 
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Nesse contexto, não havendo nenhum ato ilícito praticado pela entidade de previdência complementar, diante 
da falta de prévio custeio e da onerosidade excessiva que representa para a coletividade dos participantes a 
recomposição do fundo, as parcelas ou os valores de natureza remuneratória devidos ao ex-empregado 
reconhecidos posteriormente à concessão do benefício de complementação de aposentadoria não podem 
repercutir no benefício concedido, sob pena de ofender o comando normativo do art. 18, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 
Complementar n. 109/2001 e de acarretar o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano, pois não foram 
consideradas ao se formar a prévia e necessária reserva matemática para o pagamento do benefício. Cumpre 
ressaltar que a justa reparação pelo eventual prejuízo que o participante do plano de previdência complementar 
tiver sofrido em decorrência de ato ilícito de responsabilidade da patrocinadora, que implicou em benefício de 
complementação de aposentadoria menor do que aquele que lhe seria devido, deve ser buscada, se possível, na 
via processual adequada, em ação movida contra o ex-empregador. Nada obstante, em relação às várias ações 
da mesma natureza já ajuizadas contra entidades de previdência privada, é de se reconhecer a possível 
inviabilidade da pretensão de reparação diretamente contra a patrocinadora, diante do tempo decorrido entre 
a prolação da sentença na Justiça trabalhista e o julgamento do presente recurso repetitivo. Assim, 
excepcionalmente, propõe-se admitir o recálculo do benefício, nos termos pretendidos, nas ações da espécie 
propostas na Justiça comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal 
recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo 
participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme 
disciplinado no regulamento do plano. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.614.874-SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por 
unanimidade, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018 (Tema 731)  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO TRABALHO 

TEMA Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Correção Monetária. Taxa 
Referencial (TR). Substituição do índice. Impossibilidade. Natureza não 
contratual. Regramento próprio. Tema 731.   

DESTAQUE 

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como 
forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a possibilidade, ou não, de a Taxa Referencial TR ser substituída como índice de correção monetária 
dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por outro que melhor 
reponha as perdas decorrentes da inflação. Inicialmente, observe-se que diferentemente das cadernetas de 
poupança, regidas por contrato, o FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o 
seu disciplinamento, ostentando natureza estatutária. Portanto, é vedado ao Poder Judiciário substituir índice 
de correção monetária estabelecido em lei. Ainda devem ser realçadas questões de política econômica que 
pairam sobre a destinação do FGTS que, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de 
fomentar políticas públicas. Portanto, pode ser definido como um fundo de natureza financeira e que ostenta 
característica de multiplicidade. Esse caráter institucional do FGTS não gera o direito, aos fundistas, de eleger o 
índice de correção monetária que entendem ser mais vantajoso. Por fim, tendo o legislador estipulado a TR como 
o índice legal de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, não pode tal índice ser substituído por outro 
simplesmente sob a alegação da existência de outros índices que melhor repõem as perdas decorrentes do 
processo inflacionário, porque tal providência está claramente inserida no âmbito de atuação do Poder 
Legislativo, e a atuação do Poder Judiciário só estaria legitimada se houvesse vácuo legislativo ou inércia, sob 
pena de vulnerar o princípio da separação dos poderes (Informativo n. 625.)   
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DIREITO TRIBUTÁRIO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.658.517-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Seção, por unanimidade, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018 
(Tema 980)   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Dívida tributária. Parcelamento de ofício. Concessão independente da vontade 
ou anuência do contribuinte. Mero favor fiscal. Causa suspensiva da 
prescrição. Não configuração. Necessária manifestação de vontade do 
contribuinte. Tema 980.   

DESTAQUE 

O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma 
vez que o contribuinte não anuiu.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento 
à vista (cota única) ou parcelado independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão 
do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de 
interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, 
parágrafo único, IV do CTN). Não havendo adesão a qualquer hipótese de parcelamento por parte do 
contribuinte ou reconhecimento de débito, sua inércia não pode ser interpretada como adesão automática à 
moratória ou parcelamento, passível de suspender a exigibilidade do crédito tributário. O contribuinte não pode 
ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe 
conceder a opção de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Como modalidade de moratória, o parcelamento 
previsto no art. 151, VI do CTN, é ato que não prescinde da manifestação de vontade do devedor. Entender de 
forma diversa, ou seja, no sentido de que o parcelamento de ofício, independentemente da vontade ou anuência 
do contribuinte, por meio de mera autorização legal (lei municipal), tem o condão de modificar a data a partir 
da qual tem início o prazo prescricional, resultaria em inconstitucional modificação, ainda que por via oblíqua, 
do prazo de prescrição do crédito tributário, matéria reservada à lei complementar, conforme preceitua o art. 
146, III, b da CF. Dessa forma, a oferta de pagamento por meio de cotas parceladas (parcelamento de ofício) não 
tem o condão de modificar a data a partir da qual tem início o prazo prescricional. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO REsp 1.658.517-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Seção, por unanimidade, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018 
(Tema 980)  

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA IPTU. Prazo prescricional da cobrança judicial. Termo inicial. Dia seguinte à 
data estipulada para o vencimento da exação. Tema 980.   

DESTAQUE 

O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - 
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, 
que na hipótese do IPTU pode ocorrer pelo mero envio do carnê ao endereço do contribuinte (Súmula n. 
397/STJ), hipótese válida de notificação do lançamento de ofício. Referido prazo, se não observado, sujeita o 
crédito tributário à decadência. Por se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para 
que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN), começa a 
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fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento 
voluntário pelo contribuinte), não dispondo a Fazenda Pública, até o vencimento estipulado, de pretensão 
executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial do crédito do IPTU, embora já 
constituído desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte. A pretensão 
executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte ao vencimento estabelecido no carnê encaminhado 
ao endereço do contribuinte ou da data de vencimento fixada em lei local e amplamente divulgada através de 
calendário de pagamento. Na hipótese na qual o contribuinte dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para 
pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como 
marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, data a partir da qual 
efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, 
a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é 
regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou 
ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Nesse mesmo sentido, 
ao apreciar controvérsia relativa ao crédito tributário do IPVA em julgamento submetido ao rito dos recursos 
repetitivos, com o escopo de fixar o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito respectivo, 
concernente ao momento em que verificado o lançamento e a sua notificação, (Tema 903/STJ), esta Corte 
Superior de Justiça fixou a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza 
a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia 
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (REsp. 1.320.825/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 
17.8.2016). Tratando-se, pois, do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, com amplo tratamento dado por 
este STJ de maneira similar ao dado ao IPVA, tem-se que o entendimento fixado no julgamento 
supramencionado deve ser igualmente conferido ao tema em exame, no que toca ao termo inicial do prazo 
prescricional para ajuizamento de executivo fiscal visando à cobrança de IPTU, primando-se, assim, pela 
integridade e coerência dos precedentes já assentados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fixando-se o 
entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU - inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO REsp 1.405.244-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 08/08/2018, DJe 13/11/2018 (Tema 761) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Afixação de selos de controle em produtos sujeitos à incidência de IPI. 
Obrigação tributária acessória. Pagamento pelo fornecimento dos selos 
especiais. Obrigação tributária principal. Taxa de polícia. DL n. 1.437/1975. 
Ofensa à estrita legalidade tributária. Art. 97, IV do CTN. Tema 761.   

DESTAQUE 

É inexigível o ressarcimento de custos e demais encargos pelo fornecimento de selos de controle de IPI, 
instituído pelo DL 1.437/1975, que, embora denominado ressarcimento prévio, é tributo da espécie Taxa de 
Poder de Polícia, de modo que há vício de forma na instituição desse tributo por norma infralegal, excluídos os 
fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei n. 12.995/2014.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Pontua-se, inicialmente, que a questão ora discutida somente se refere à inexigibilidade do ressarcimento do 
custo do selo de controle do IPI enquanto perdurou a previsão em norma infralegal (art. 3º do DL n. 
1.437/1995), não alcançando, todavia, os fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei n. 12.995/2014, 
instituindo taxa pela utilização de selo de controle previsto no art. 46 da Lei n. 4.502/1964. Embora ao Fisco 
seja dado impor ao sujeito passivo certas obrigações acessórias por meio da legislação tributária - expressão 
que compreende não só as leis, mas, também, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as 
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes 
-, o mesmo não ocorre no âmbito das taxas, que devem obediência à regra da estrita legalidade tributária, nos 
termos do art. 97, IV do CTN. O art. 3º do Decreto n. 1.437/1995, ao impor verdadeira taxa relativa à aquisição 
de selos de controle do IPI, incide em vício formal; a exação continua sendo tributo, a despeito de ser intitulada 
de ressarcimento prévio. Conclui-se que, no entorno dos selos especiais de controle do IPI, o dever de afixá-los 
tem natureza de obrigação acessória, enquanto o dever de adquiri-los tem natureza de obrigação principal. Na 
espécie, os valores exigidos à guisa de ressarcimento originam-se do exercício de poderes fiscalizatórios por 
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parte da Administração Tributária, que impõe a aquisição dos selos como mecanismo para se assegurar do 
recolhimento do IPI, configurando-se a cobrança como tributo da espécie Taxa de Poder de Polícia. Na seara 
fiscal, os mecanismos de controle servem aos interesses de quem controla (tributante), não aos interesses do 
controlado (tributado), que, em princípio, não tem interesse algum em ser alvo da fiscalização. Assim, o 
fornecimento de selo de controle tanto não é serviço que o produtor (se não fosse obrigado a tanto) 
simplesmente não teria interesse em adquiri-lo no mercado; muito pelo contrário, é possível cogitar inclusive 
que seria financeiramente razoável despender recursos para se desobrigar dessa custosa regra. Com isso, 
reafirma-se a compreensão de que o ressarcimento sob análise é tributo da espécie Taxa do Poder de Polícia, de 
modo que há vício de forma na sua instituição por norma infralegal. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 566) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo. Ciência da 
Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens 
penhoráveis no endereço fornecido. Início automático. Tema 566.  

DESTAQUE 

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º 
e 2º da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da 
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem 
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 
Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de 
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa 
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de 
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha 
sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não 
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, 
o Juiz declarará suspensa a execução.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O espírito da Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das 
respectivas dívidas fiscais. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma 
probabilidade de êxito, estabeleceu-se então um prazo para que fossem localizados o devedor ou encontrados 
bens sobre os quais pudessem recair a penhora. Dito de outra forma, não havendo a citação de qualquer devedor 
(o que seria apenas marco interruptivo da prescrição) e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa 
recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento visto 
no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, e respectivo prazo ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse é o teor 
da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". Na construção do sistema, o referido 
prazo foi segmentado em duas partes. A primeira parte tem por termo inicial a falta de localização de devedores 
ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art. 40, §§ 1º e 
2º, da LEF). Durante essa primeira parte, a execução fiscal fica suspensa com vista dos autos aberta ao 
representante judicial da Fazenda Pública (art. 40, § 1º, da LEF). Já a segunda parte tem por termo inicial o fim 
da primeira parte, isto é, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização de devedores ou bens 
penhoráveis (art. 40, § 2º, da LEF), e por termo final o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança 
(quinquenal, no caso dos créditos tributários - art. 174, do CTN), consoante o art. 40, § 4º, da LEF. Nessa segunda 
parte, a execução fiscal fica arquivada no Poder Judiciário, sem baixa na distribuição. Desse modo, se o crédito 
fiscal em cobrança for crédito tributário tem-se um prazo de 6 (seis) anos contados da constatação da falta de 
localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) para que a Fazenda Pública encontre o 
devedor ou os referidos bens. Dentro desse prazo é que pode pedir as providências genéricas como a citação 
por edital e a penhora via BACEN-JUD, não havendo qualquer incompatibilidade. Considerando a jurisprudência 
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desta Casa que entende ser o fluxo dos prazos do art. 40 da LEF automático, o prazo de 1 (um) ano de suspensão 
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor 
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria 
da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 
ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Assim, não cabe ao juiz ou à 
Procuradoria fazendária a escolha do melhor momento para o seu início. Constatada a ausência de bens pelo 
oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se o prazo, na forma do art. 40, caput, da LEF. O que importa 
para a aplicação da lei é que a Fazenda Nacional tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no 
endereço fornecido. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo ex lege. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 567 
e 569)   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Final do prazo de 1 (um) ano de suspensão. Início automático do 
prazo prescricional. Temas 567 e 569.   

DESTAQUE 

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o 
prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 
natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, 
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A compreensão de que o prazo de suspensão do art. 40, da LEF somente tem início mediante peticionamento da 
Fazenda Pública ou determinação expressa do Juiz configura grave equívoco interpretativo responsável pelos 
inúmeros feitos executivos paralisados no Poder Judiciário ou Procuradorias, prolongando indevidamente o 
início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Essa interpretação equivocada já foi rechaçada no 
leading case que originou a Súmula n. 314/STJ (EREsp 97.328/PR). Desse modo, havendo ou não petição da 
Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (essas decisões e despachos de suspensão e 
arquivamento são meramente declaratórios, não alterando os marcos prescricionais), inicia-se 
automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem 
baixa na distribuição. (Informativo n. 635.)  

 

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 568) 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Interrupção. Efetiva constrição 
patrimonial. Efetiva citação. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/1980. Tema 
568.  

DESTAQUE 

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da 
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma 
do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza 
do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados 
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os 
referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo 
da petição que requereu a providência frutífera.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, registre-se que o art. 40, caput, da LEF não dá qualquer opção ao Juiz (verbo: "suspenderá") diante 
da constatação de que não foram encontrados o devedor ou bens penhoráveis. De observar também que o art. 
40, § 3º, da LEF quando se refere à localização do devedor ou dos bens para a interrupção da prescrição 
intercorrente ("§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os 
autos para prosseguimento da execução") não se refere à localização daqueles por parte da Fazenda Pública, 
mas a sua localização por parte do Poder Judiciário. Isto porque a palavra "encontrados", se interpretada à luz 
do princípio constitucional da eficiência, somente pode se referir a encontrados pelo Poder Judiciário. Explica-
se. A Fazenda Pública de posse de um indicativo de endereço ou bem penhorável peticiona em juízo requerendo 
a citação ou penhora consoante as informações dadas ao Poder Judiciário. Essa petição, por si só, não satisfaz o 
requisito do art. 40, § 3º, da LEF. Para todos os efeitos, o devedor ou os bens ainda não foram encontrados (trata-
se de mera indicação). É preciso também que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, ou seja, 
que resulte em efetiva citação ou penhora (constrição patrimonial). Desse modo, estarão "Encontrados que 
sejam, [...] o devedor ou os bens", consoante o exige o art. 40, § 3º, da LEF. Outrossim, a providência requerida 
ao Poder Judiciário deve resultar em efetiva citação ou penhora - constrição patrimonial (isto é: ser 
frutífera/eficiente), ainda que estas ocorram fora do prazo de 6 (seis) anos. Indiferente ao caso que a penhora 
(constrição patrimonial) perdure, que o bem penhorado (constrito) seja efetivamente levado a leilão e que o 
leilão seja positivo. Cumprido o requisito, a prescrição intercorrente se interrompe na data em que protocolada 
a petição que requereu a providência frutífera, até porque, não é possível interromper a prescrição 
intercorrente fora do prazo de 6 (seis) anos, já que não se interrompe aquilo que já se findou. Isto significa que 
o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) 
anos, ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos 
requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que 
ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição 
ou decadência"). Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário 
excepcionalmente reconhecer a sua culpa (aplicação direta ou analógica da Súmula n. 106/STJ), o que deve ser 
averiguado de forma casuística, já que depende de pressupostos fáticos. Neste ponto, observa-se que a ausência 
de inércia do exequente de que trata o art. 40 da LEF é uma ausência de inércia qualificada pela efetividade da 
providência solicitada na petição. Essa é a característica específica do rito da LEF a distingui-lo dos demais casos 
de prescrição intercorrente. Decorre de leitura particular que se faz do art. 40, § 3º, da LEF que não está presente 
em nenhum outro procedimento afora a execução fiscal. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Temas 570 
e 571)   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Nulidade por falta de intimação. Demonstração do prejuízo. 
Necessidade. Temas 570 e 571.   

DESTAQUE 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao 
art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 
Tema 566, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 
interruptiva ou suspensiva da prescrição.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Embora a jurisprudência do STJ já tenha entendido que é necessário intimar a Fazenda Pública antes da decisão 
de decretação da prescrição intercorrente, consoante a literalidade do art. 40, § 4º, da LEF as duas previsões 
legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei 
cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, ou seja, a teor do art. 244 do 
CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato 
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se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Sendo assim, se ao final do referido prazo de 6 (seis) 
anos contados da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40,caput, da LEF) a Fazenda 
Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas etapas anteriores, terá nesse 
momento e dentro do prazo para se manifestar (que pode ser inclusive em sede de apelação), a oportunidade 
de providenciar a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa 
interruptiva ou suspensiva da prescrição. Esse entendimento é o que está conforme o comando contido no art. 
40, § 3º, da LEF. Por outro lado, caso a Fazenda Pública não faça uso dessa prerrogativa, é de ser reconhecida a 
prescrição intercorrente. O mesmo raciocínio é aplicável caso se entenda que a ausência de intimação das etapas 
anteriores tem enquadramento nos arts. 247 e 248 do CPC. Isto porque o princípio da instrumentalidade das 
formas recomenda que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC), 
ao alegar a nulidade pela falta de intimação demonstre o prejuízo que sofreu e isso somente é possível se houver 
efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou 
suspensiva da prescrição. Desse modo, a jurisprudência do STJ evoluiu da necessidade imperiosa de prévia 
oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente para a análise da utilidade da manifestação 
da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente. 
Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita 
pela Fazenda Pública. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 e parágrafos da Lei n. 
6.830/1980. Delimitação dos marcos legais aplicados. Necessidade de 
fundamentação pelo magistrado.   

DESTAQUE 

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da 
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 
período em que a execução ficou suspensa.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Essa tese foi adicionada por sugestão do Min. Og Fernandes para mais bem disciplinar a aplicação do repetitivo, 
que assim defendeu em seu voto-vista: "Transcorrido o período prescricional e constatada a falta de efetividade 
do exequente, será reconhecida a prescrição. Apenas não é imprescindível que haja decisão prévia sobre a 
suspensão do processo. Todavia, isso não dispensa o magistrado de, ao reconhecer a prescrição intercorrente, 
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do 
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Sendo assim, está sendo 
observado o teor do caput do art. 40 da LEF. (...) Com isso, restará a possibilidade de o exequente, intimado da 
decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, utilizar-se dos meios recursais cabíveis para questionar a 
contagem dos marcos legais indicados na decisão judicial e demonstrar eventual equívoco do ato judicial 
impugnado". (Informativo n. 635.) 

 

  



 

70 
 

 

PROCESSO REsp 1.221.170-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Seção, por maioria, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018 (Temas 
779, 780)   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Contribuições Sociais. PIS e COFINS. Não-cumulatividade. Creditamento. 
Conceito de insumos. Observância dos critérios da essencialidade ou 
relevância. Definição administrativa pelas Instruções Normativas ns. 
247/2002 e 404/2004 da Secretaria da Receita Federal - SRF. Propósito 
restritivo e desvirtuador do seu alcance legal. Descabimento. Temas 779, 780. 

DESTAQUE 

É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, 
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal 
como definido nas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003 e o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos 
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de 
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo 
Contribuinte.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se, neste caso, a incidência de tributo-contribuição PIS/COFINS sobre o faturamento das empresas e das 
entidades jurídicas a elas assemelhadas, questionando-se a sua exigência cumulativa sobre os insumos que são 
empregados na produção de bens e serviços componentes dessa grandeza financeira (faturamento das 
empresas), o que remete a investigação à identificação do conceito de insumo, porquanto é a sua compreensão 
conceitual o elemento essencial para elucidar a presente controvérsia jurídico-tributária. De início, relembre-se 
que o art. 195 da CF/88, conforme alteração promovida pela EC 42/2003, permite que o legislador ordinário 
defina os setores para os quais as contribuições incidentes na forma dos seus incisos I, b, e IV serão calculadas 
de forma não-cumulativa. As exações a que o dispositivo se refere são o PIS e a COFINS, cuja não-cumulatividade 
veio a ser implementada pela Lei n. 10.865/2004, alteradora da Lei n. 10.637/2002 (PIS) e da Lei n. 10.833/2003 
(COFINS). Nesse caminho, observa-se que a conceituação de insumo prevista nas referidas leis está atrelada ao 
critério da essencialidade para a atividade econômica da empresa, de modo que devem ser considerados todos 
os bens e serviços que sejam pertinentes ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se retirados, 
impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do produto. Em resumo, a adequada compreensão 
de insumo, para efeito do creditamento relativo às contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve 
compreender todas as despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que se referem à 
totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção, separar o que é essencial (por ser físico, por 
exemplo), do que seria acidental, em termos de produto final. Talvez acidentais sejam apenas certas 
circunstâncias do modo de ser dos seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das coisas, mas 
a essencialidade, quando se trata de produtos, possivelmente será tudo o que participa da sua formação. Deste 
modo, a definição restritiva proposta pelas Instruções Normativas ns. 247/2002 e 404/2004, da Secretaria da 
Receita Federal - SRF, efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando contido no art. 3, 
II, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, que explicita rol exemplificativo. (Informativo n 624.) 
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PRIMEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO ExeMS 18.782-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por unanimidade, 
julgado em 12/09/2018, DJe 03/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Anistia. Execução. Mandado de Segurança. Inclusão de correção monetária e 
juros de mora. Previsão no título executivo. Necessidade. 

DESTAQUE 

Nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, só é possível a inclusão de juros de mora e 
correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em regra, verifica-se a ocorrência de três situações no que concerne às execuções/cumprimentos de sentença 
de decisão que concedeu a segurança em casos de anistia: (1) o título exequendo expressamente determina a 
incidência de juros e correção monetária sobre o valor nominal da portaria de anistia: nessa hipótese, revela-se 
legítima a inclusão de juros e correção monetária no montante executado. Eventual afastamento desses 
consectários depende da descontituição do título executivo, na via própria (ação rescisória); (2) o título 
exequendo expressamente afasta a incidência de juros e correção monetária: nessa hipótese, revela-se ilegítima 
a inclusão de juros e correção monetária no montante executado. Isso porque a execução não pode extrapolar 
os limites do título exequendo, sob pena de afronta à coisa julgada; (3) a despeito de pedido expresso do 
impetrante, o título exequendo ficou omisso sobre a incidência de juros e correção monetária: nessa hipótese, 
não é possível a inclusão de juros e correção monetária na fase executiva, conforme as seguintes razões. A 
doutrina e a jurisprudência deste Tribunal admitem a existência de pedido implícito. Destarte, na ação relativa 
à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da 
obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da 
capitalização dos juros, se for o caso (art. 491 do CPC/2015). Em suma, o pedido implícito compõe o mérito da 
questão controvertida, razão pela qual cabe à decisão defini-lo, independentemente de constar expressamente 
da postulação. Contudo, não se pode confundir pedido implícito com condenação implícita. Com base na 
doutrina: "não se permite a condenação implícita: o magistrado deve examinar expressamente o pedido 
implícito". Assim, nas hipóteses de impetração de mandado de segurança no âmbito deste Tribunal, nos casos 
de anistia política, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando 
houver decisão expressa nesse sentido. A contrario sensu, havendo afastamento expresso ou permanecendo 
omisso o título exequendo, não é possível a inclusão, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação 
autônoma (perante o juízo de primeiro grau) para fins de definição e cobrança de tais consectários. Não se 
desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Embargos de Declaração no RE 553.710/DF, em 1º 
de agosto de 2018, estabeleceu que "os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser 
acrescidos de juros moratórios e de correção monetária". Contudo, essa decisão refere-se a feito julgado na fase 
de conhecimento (recurso ordinário interposto em face de acórdão deste Tribunal proferido em sede de 
mandado de segurança), cujos efeitos não podem ser ampliados aos feitos que já se encontram na fase executiva, 
sob pena de manifesta afronta à coisa julgada. (Informativo n. 634.) 
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PROCESSO EREsp 1.577.881-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 27/06/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Carreira dos Policiais Rodoviários Federais. Reajuste geral de 28,86% 
concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Criação de gratificações. Lei 
n. 9.654/1998. Manutenção da atual estrutura dos cargos e mesmo 
vencimento básico. Impossibilidade de absorção do reajuste.   

DESTAQUE 

O reajuste geral de 28,86%, concedido pelas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, não pode ser compensado pelas 
novas gratificações criadas pela Lei n. 9.654/1998.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O acórdão embargado da Segunda Turma entendeu que a lei n. 9.654/1998 não reestruturou ou reorganizou a 
carreira dos Policiais Rodoviários Federais, apenas estipulou o pagamento de três novas gratificações, razão 
pela qual não teria aptidão para absorver índice de reajuste geral. Já o acórdão paradigma da Primeira Turma 
considerou que essa lei reestruturou a carreira dos Policiais Rodoviários Federais, de modo que o reajuste de 
28,86% deve ser limitado ao advento da referida lei. Há de se observar, inicialmente, que o direito ao reajuste 
de 28,86% a partir das leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993 é decorrência da garantia constitucional do servidor 
público à "revisão geral", "na mesma data" e "sem distinção de índices", na forma prevista no art. 37, X, da 
Constituição da República. Nesse contexto, o simples aumento do valor total das gratificações percebidas pelos 
policiais rodoviários a partir da lei n. 9.654/1998 (mas não de seu vencimento básico) não é capaz de fazer com 
que os integrantes da categoria houvessem de ver compensadas, em seu vencimento básico, as quantias que 
percebiam a título de reajuste (28,86%) a que faziam jus desde as leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. A razão de 
ser da extensão do reajuste de 28,86% a todos os servidores públicos foi a consideração de que todos tinham, 
naquele ano de 1993, a partir das leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, direito à revisão de sua remuneração sem 
distinção de índices. Aquele reajuste operado a partir de 1993, portanto, integrou-se ao patrimônio jurídicos 
dos servidores, de modo que não poderia vir a ser suprimido com lei posterior que simplesmente aumentasse 
o valor de gratificações, mas não o do vencimento básico. Diferentemente, uma futura reestruturação da 
remuneração de determinada categoria poderia, ao tratar em novas bases a remuneração da categoria, fazer 
com que não houvesse mais que se falar naquele reajuste ocorrido a partir das leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. 
Deste modo, no caso da lei n. 9.654/1998, o que se viu não foi uma nova forma de disciplinar a remuneração dos 
Policiais Rodoviários Federais, mas sim a criação de algumas gratificações. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO MS 22.813-DF, Rel. Min. Og Fernandes, por maioria, julgado em 
13/06/2018, DJe 22/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Concurso público. Candidatos aprovados fora do limite de vagas. Surgimento 
de novas vagas. Manifestação inequívoca da administração sobre a 
necessidade de seu provimento. Ausência de prova de restrição orçamentária. 
Direito subjetivo à nomeação.   

DESTAQUE 

O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso 
surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração 
sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837.311/PI, 
Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que da aprovação em concurso público 
decorrerá direito subjetivo à nomeação, se estiver demonstrada alguma das seguintes situações: a) quando a 
aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na 
nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e c) quando surgirem novas 
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vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos 
aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Ocorre que o julgado 
consignou, ao final, outra premissa de direito: se surgirem novas vagas e houver manifestação inequívoca da 
administração sobre a necessidade de seu provimento e inexistir prova de restrição orçamentária ou de 
qualquer outro obstáculo de ordem financeira, a ser provado pelo poder público, para tal nomeação. A referida 
premissa, embora tratada como excepcionalidade do caso, aplica-se na situação em exame. Em primeiro lugar, 
porque o Banco Central do Brasil, autarquia a quem interessava o provimento dos cargos, dentro do período de 
validade do certame, enviou pedido escrito ao Ministério do Planejamento, no qual informava a existência das 
vagas e da "extrema relevância" quanto à nomeação adicional. Em segundo lugar, porque a própria área técnica 
interna do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, após ressaltar a viabilidade orçamentária do 
pleito da Presidência do Banco Central do Brasil, fez acostar a própria minuta autorizativa de nomeação, a qual 
nunca foi implementada. Assim, restou reconhecida a ilegalidade da omissão e o direito à nomeação dos 
candidatos aprovados ao cargo público. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO MS 19.994-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por maioria, julgado em 
23/05/2018, DJe 29/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Processo administrativo disciplinar. Servidor do Poder Executivo Federal. 
Cessão para o Poder Legislativo. Pena de demissão. Competência correicional 
da Controladoria-Geral da União.   

DESTAQUE 

Compete ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União a aplicação da penalidade de demissão a 
servidor do Poder Executivo Federal, independentemente de se encontrar cedido à época dos fatos para o Poder 
Legislativo Federal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia do mandamus visa, entre outras questões, a definir a competência legal da Controladoria-Geral 
da União (CGU) para instauração e julgamento do processo disciplinar em que foi aplicada a pena de demissão, 
uma vez que à época dos fatos o impetrante encontrava-se cedido para a Câmara dos Deputados. A legislação 
pertinente é regulada sobretudo pelo art. 4º, VIII, "b", "c" e "d", do Decreto n. 5.480/2005, que dispõe que: 
"Compete ao órgão Central do Sistema: VIII instaurar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos 
disciplinares, em razão b) da complexidade e relevância da matéria; c) da autoridade envolvida; d) do 
envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade". Assim, incumbe à Controladoria-Geral da União, 
como órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, instaurar sindicâncias, procedimentos 
e processos administrativos disciplinares, em razão: a) da inexistência de condições objetivas para sua 
realização no órgão ou entidade de origem; b) da complexidade e relevância da matéria; c) da autoridade 
envolvida; ou d) do envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade (arts. 2º, caput e 4º, inciso 
VIII, do Decreto n. 5.480/2005, c/c os arts. 18, § 1º e § 4º, e 20, parágrafo único, ambos da Lei n. 10.683/2003). 
Com efeito, quando se fala em correição, a então Controladoria-Geral da União ficou autorizada a assegurar a 
aplicação da lei em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, de modo a garantir a correta 
apuração das eventuais faltas funcionais cometidas por agente público federal e a aplicação, quando for o caso, 
da penalidade devida. Além do mais, o fato de o impetrante encontrar-se cedido à época dos fatos para a Câmara 
dos Deputados não afasta o poder disciplinar do órgão de origem do servidor, até mesmo porque o insurgente 
não perdeu seu vínculo com o Poder Executivo Federal.  (Informativo n. 629.) 
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PROCESSO PUIL 413-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, julgado em 
11/04/2018, DJe 18/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Adicional de Insalubridade. Reconhecimento pela Administração. Retroação 
dos efeitos do laudo pericial. Impossibilidade.   

DESTAQUE 

O termo inicial do adicional de insalubridade a que faz jus o servidor público é a data do laudo pericial.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida trata sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de 
insalubridade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. Nos termos do art. 14, § 4º, da 
Lei n. 10.259/2001, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) é cabível quando a orientação 
acolhida pela Turma Nacional de Uniformização - TNU, em questões de direito material, contrariar súmula ou 
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, como na hipótese. O artigo 6º do Decreto n. 
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, estabelece textualmente que "[a] 
execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 
e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a 
exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente 
decidido que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições 
insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a 
perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir 
insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-
RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015). (Informativo n. 624.)  

 

PROCESSO 
EAREsp 272.665-PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 

unanimidade, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Militar. Descontos em folha de pagamento. Limite de 70% das remunerações 

ou dos proventos. Medida Provisória n. 2.215-10/2001. Norma específica. 

DESTAQUE 

Os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das 

remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A divergência traçada envolve a definição do percentual limite dos descontos em folha de pagamento de 

servidores públicos militares. No acórdão embargado, a Primeira Turma do STJ declarou a impossibilidade dos 

referidos descontos alcançarem valores superiores a 30% dos soldos. Já o julgado paradigma indicado pela 

União (REsp 1.521.393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/5/2015) externou 

entendimento de que a limitação de descontos no patamar supra não se aplica aos militares das Forças Armadas. 

Com efeito, os descontos em folha de pagamento de servidores públicos militares não estão sujeitos à limitação 

de 30% prevista nos arts. 2º, § 2º e 6º, § 5º, ambos da Lei n. 10.820/2003 c/c art. 45 da Lei n. 8.112/1990. Isso 

porque os militares estão submetidos a um regramento específico capaz de afastar a limitação contida nas Leis 

n. 8.112/1990 e 10.820/2003 a partir do art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que 

assim dispõe: "a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem 

modifica a lei anterior". Essa norma específica está no art. 14, § 3º, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, pois 

assevera que os militares não podem receber quantia inferior a 30% da remuneração ou proventos. Ou seja, 

enquanto os descontos em folha dos servidores públicos civis não podem ultrapassar o valor de 30% da 
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remuneração ou do provento, os descontos em folha dos servidores militares devem respeitar o limite máximo 

de 70% da remuneração ou do provento. Finalmente, cabe salientar que não compete ao Poder Judiciário alterar 

esse quantum com base nos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sob pena de incorrer em 

flagrante interpretação contra legem, a violar o princípio constitucional da legalidade e a invadir a esfera de 

competência do Poder Legislativo. (Informativo n. 618.) 

 

PROCESSO 
EREsp 1.247.360-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por maioria, julgado 

em 22/11/2017, DJe 29/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Servidor Público. Remoção de cônjuge a pedido. Acompanhamento. Art. 36, III, 

"a", da Lei n. 8.112/1990. 

DESTAQUE 

O servidor público federal somente tem direito à remoção prevista no art. 36, parágrafo único, III, "a", da Lei n. 

8.112/1990, na hipótese em que o cônjuge/companheiro, também servidor, tenha sido deslocado de ofício, para 

atender ao interesse da Administração (nos moldes do inciso I do mesmo dispositivo legal). 

 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Primeira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou entendimento que ainda 

encontrava dissonância no âmbito das Turmas responsáveis pela uniformização das matérias relativas a Direito 

Público, acerca da existência de direito subjetivo de servidor público federal à remoção para acompanhar 

cônjuge/companheiro, também servidor, que tenha sido "deslocado no interesse da Administração" (art. 36, III, 

"a", da Lei n. 8.112/1990). Para o acórdão embargado, o deslocamento é "no interesse da Administração" não 

só em caso de remoção de ofício, mas também quando a Administração Pública abre vaga para que os servidores 

públicos interessados (e que cumpram os requisitos necessários para tanto) se candidatem à remoção. Já para 

o acórdão paradigma o deslocamento "no interesse da Administração", para os fins do art. 36, inciso III, "a", da 

Lei n. 8.112/1990, é apenas aquele em que o servidor público é removido de ofício pela Administração Pública, 

não quando tenha voluntariamente se candidatado a concorrer à vaga aberta para remoção. A melhor 

interpretação do preceito legal em questão é aquela que lhe foi dada pelo acórdão paradigma. Como se verifica 

da leitura do dispositivo analisado, a linguagem que o art. 36 em questão utilizou para tratar da remoção do 

servidor público é reveladora na medida em que se procurou prestigiar ora o princípio da eficiência ora a 

garantia constitucional da família. Com efeito, a remoção "de ofício, no interesse da Administração" (inciso I) é 

aquela que pode ocorrer mesmo contra a vontade do servidor, mas visa a atender à eficiência da Administração 

Pública; a remoção "a pedido, a critério da Administração" (inciso II) é aquela que (por ser a pedido) atende à 

vontade manifestada pelo servidor, a par de (sendo "a critério da Administração") servir à boa gestão pública; 

já a remoção a pedido "independentemente do interesse da Administração" (inciso III) é aquela que atende à 

vontade manifestada pelo servidor e que pode até mesmo ser contrária à melhor gestão de pessoal. Nota-se, 

assim, que a forma prevista no inciso II revela um meio-termo entre a garantia da eficiência administrativa e 

dos interesses privados do servidor; ao passo que as hipóteses dos incisos I e III são extremas. Isso considerado, 

conclui-se que a remoção prevista no art. 36, inciso III, "a", da Lei n. 8.112/1990 (remoção "a pedido", 

"independentemente do interesse da Administração", "para acompanhar cônjuge ou companheiro" "deslocado 

no interesse da Administração"), sendo excepcional, só se encontra legalmente justificada quando o 

cônjuge/companheiro "deslocado no interesse da Administração" foi deslocado na hipótese do inciso I, ou seja, 

de ofício, para atender ao interesse da Administração e independentemente de sua vontade. (Informativo n. 

617.) 
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PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.681.607-PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Educação profissional técnica integrada ao nível médio. Grade disciplinar. 
Cumprimento. Estágio profissionalizante. Não conclusão. Emissão de 
certificado para efeito de matrícula em curso superior. Possibilidade.   

DESTAQUE 

A emissão do certificado de conclusão do ensino médio, realizado de forma integrada com o técnico, ao 
estudante aprovado nas disciplinas regulares independe do estágio profissionalizante.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Com base nos arts. 36-A, 36-B, 36-C e 44, II, da Lei n. 9.394/1996, nota-se que o ensino técnico constitui um 
adicional na educação do estudante, cuja obtenção da habilitação profissional pressupõe a conclusão do estágio 
profissionalizante, ou seja, a atividade laborativa só poderá ser exercida com a conclusão da grade curricular e 
da respectiva prática supervisionada. Por outro lado, não se mostra razoável vincular a emissão de certificado 
de conclusão do ensino médio ao estudante que, aprovado nas disciplinas regulares e no vestibular, opta por 
não obter o certificado profissional, ao deixar de cursar o estágio profissionalizante. Com efeito, o princípio da 
razoabilidade preconiza que as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam. 
Sendo assim, o estudante que atende às exigências da grade curricular referente às disciplinas do ensino médio, 
mas livremente opta por não obter o certificado técnico-profissional, ao não cumprir o estágio 
profissionalizante, não pode ser punido com a negativa de expedição do certificado de conclusão do segundo 
ciclo da educação básica. Dessa forma, o cumprimento da grade disciplinar do curso técnico realizado de forma 
integrada com o ensino médio autoriza o estudante a obter o certificado de conclusão do curso, embora não o 
autorize a obter o certificado para exercício profissional. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.492.832-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 
04/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Responsabilidade civil do Estado. Imposto de importação. Alteração de 
alíquotas. Indústria nacional. Impacto econômico-financeiro. Risco da 
atividade. Direito à manutenção do status quo ante. Inexistência.   

DESTAQUE 

Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da 
alteração de política econômico-tributária, no caso de o ente público não ter se comprometido, formal e 
previamente, por meio de determinado planejamento específico.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Considerando o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 43 do Código Civil, verifica-se que não há 
controvérsia sobre o dever do Estado de indenizar na hipótese de seus atos ocasionarem prejuízos. É a 
responsabilidade objetiva decorrente do risco administrativo. Todavia, a alteração de alíquotas de tributos é 
decisão política condicionada aos requisitos constitucionais e a finalidade desse ato estatal é variável, conforme 
o interesse perseguido pelo Estado em determinado momento. Nitidamente com finalidade extrafiscal, a 
Portaria MF n. 492, de 14 de setembro de 1994, com respaldo na Lei n. 3.244/1957, alterou para vinte por cento 
a alíquota do imposto de importação para os produtos nela relacionados, expondo sua motivação: "os níveis 
tarifários dos produtos relacionados eram inadequados ao cumprimento dos objetivos da Tarifa Aduaneira do 
Brasil". Observe-se que a possibilidade de a União alterar a alíquota do imposto de importação, para mais ou 
para menos, além de exercício regular de sua competência tributária constitucional, é de conhecimento público 
desde 14/08/1957, data de publicação da lei no Diário Oficial da União. E, especificamente, quanto à 
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possibilidade de redução para a alíquota de 20%, desde o DL n. 2.162/1984, publicado aos 20/09/1984. Ora, se 
a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, não pode o setor privado alcançado pela redução de alíquota 
sustentar a quebra do princípio da confiança e, com isso, pretender indenização porque o Estado brasileiro 
atuou, legitimamente, na regulação do mercado, exercendo competência privativa sua. Em tese, somente nos 
casos em que o Estado se compromete, por ato formal, a incentivar, no campo fiscal, determinado ramo do setor 
privado, por certo período, é que se poderia invocar a quebra da confiança na modificação de política fiscal. 
Assim, o impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades 
empresárias causado pela alteração da alíquota de tributos decorre do risco da atividade próprio da álea 
econômica de cada ramo produtivo. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.396.808-AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 14/08/2018, DJe 06/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Tarifa de enérgia elétrica. Inadimplência de órgão público. Multa. Cobrança. 
Art. 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.432/1988. Não aplicabilidade.   

DESTAQUE 

A concessionária de fornecimento de energia elétrica não pode exigir de órgão público, usuário do serviço, multa 
por inadimplemento no pagamento de fatura, fundamentada no parágrafo único do artigo 4º do Decreto-Lei n. 
2.432/1988.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão sub examine consiste em saber se a norma inserta no parágrafo único do art. 4º do Decreto-Lei n. 
2.432/1988 serve de fundamento jurídico para concessionária cobrar de órgão público (Ministério do Exército) 
multa por inadimplemento da fatura de energia elétrica. É cediço que esta norma permite a imposição de multa 
por atraso em seu pagamento. Todavia, pela técnica legislativa o parágrafo único é dependente do seu caput, o 
qual regula as relações de compra e venda de energia elétrica entre concessionárias de serviço público de 
energia elétrica e não as relações entre as concessionárias e seus consumidores. Assim, referida norma não 
serve de supedâneo legal para a exigência da referida multa. (Informativo n. 632.)  

 

PROCESSO AREsp 309.867-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 26/06/2018, DJe 08/08/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Sociedade empresária em recuperação judicial. Participação em licitação. 
Possibilidade. Certidão de concordata. Previsão na Lei n. 8.666/1993. 
Interpretação extensiva. Descabimento. Aptidão econômico-financeira. 
Comprovação. Necessidade.   

DESTAQUE 

Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de 
habilitação, a sua viabilidade econômica.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, salienta-se que, conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos 
institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para 
se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. Nesse sentido, parte da doutrina entende que, se a Lei 
de Licitações não foi alterada para substituir certidão negativa de concordata por certidão negativa de 
recuperação judicial, não poderia a Administração passar a exigir tal documento como condição de habilitação, 
haja vista a ausência de autorização legislativa. Assim, as empresas submetidas à recuperação judicial estariam 
dispensadas da apresentação da referida certidão. Importa ressaltar que a licitação pública se norteia, entre 
outros princípios, pelo da indisponibilidade do interesse público e que o escopo primordial da Lei n. 
11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 
devedor, prevendo em seu art. 52, I, a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, 
pressupõe a participação prévia em licitação. Todavia, não se deve olvidar a exigência contida no art. 27, III, da 
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Lei n. 8.666/1993 de demonstração da qualificação econômico-financeira como condicionante para a 
participação no certame. Dessa forma, a interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 
11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada entre os princípios nelas imbuídos, 
pois a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica atendem também, em 
última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos 
de trabalho e dos interesses dos credores. Assim, a apresentação de certidão positiva de recuperação não 
implica a imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação diligenciar a fim de avaliar a 
real situação de capacidade econômico-financeira da empresa licitante. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO REsp 1.565.166-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Servidor público. Pretensão de reintegração em cargo público. Afastamento 
motivado por perseguição política. Regime militar. Imprescritibilidade.   

DESTAQUE 

São imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público quando o afastamento se deu em razão de atos 
de exceção praticados durante o regime militar.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

É certo que a prescrição representa a regra, devendo o seu afastamento apoiar-se em previsão normativa. No 
entanto, verifica-se que a Constituição da República não prevê lapso prescricional para o exercício do direito de 
agir quando se trata de defender o direito inalienável à dignidade humana, sobretudo quando violados durante 
o período do regime de exceção. Nesse cenário, observa-se que esta Corte orienta-se no sentido de reconhecer 
a imprescritibilidade da reparação de danos, moral e/ou material, decorrentes de violação de direitos 
fundamentais perpetrada durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas. Por seu turno, 
a ação buscando a reintegração ao cargo público, deve seguir o mesmo regramento das ações indenizatórias, 
porquanto a causa de pedir também decorre da violação de direitos fundamentais perpetrada durante o regime 
militar. De fato, o retorno ao serviço público, nessa perspectiva, corresponde à reparação intimamente ligada 
ao princípio da dignidade humana, porquanto o trabalho representa uma das expressões mais relevantes do ser 
humano, sem o qual o indivíduo é privado do exercício amplo dos demais direitos constitucionalmente 
garantidos. Vale ressaltar, contudo, que a imprescritibilidade da ação que visa reparar danos provocados pelos 
atos de exceção não implica o afastamento da prescrição quinquenal sobre as parcelas eventualmente devidas. 
Diante desse quadro, a compreensão que melhor enaltece as balizas centrais da Constituição da República 
aponta no sentido de não incidir a prescrição para as pretensões de reintegração em cargo público quando o 
afastamento foi motivado pelos atos de exceção praticados durante o regime militar. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 1.306.051-MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 08/05/2018, DJe 28/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Art. 19 da 
LC n. 76/1993. Assistentes técnicos do INCRA e do MPF. Servidores Públicos. 
Restituição de honorários periciais. Impossibilidade.   

DESTAQUE 

Nas ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária descabe a restituição, pelo 
expropriado sucumbente de honorários periciais aos assistentes técnicos do INCRA e do MPF.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, verifica-se que o art. 19 da LC n. 76/1993 determina que: "as despesas judiciais e os honorários 
do advogado e do perito constituem encargos do sucumbente, assim entendido o expropriado, se o valor da 
indenização for igual ou inferior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipótese de valor superior ao preço 
oferecido." Ocorre que essa possibilidade não se aplica nos casos em que os expropriados restaram 
sucumbentes e os assistentes técnicos são servidores de carreira do INCRA e do MPF, não tendo sido, portanto, 
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contratados de maneira particular para a realização do acompanhamento deste trabalho pericial. Para se falar 
em reembolso é necessário que tenha havido um gasto inicial da parte vencedora, no presente caso, contudo, 
porquanto se tratam de servidores públicos das respectivas estruturas funcionais que atuam nas demandas em 
que seus órgãos funcionam, por dever de ofício, não se pode falar em restituição (Informativo n. 626.)  

 

PROCESSO REsp 1.452.798-RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. 
Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 19/04/2018, DJe 07/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Royalties de petróleo. Municípios. Pontos de entrega de gás canalizado. City 
Gates. Equiparação com as instalações de embarque e desembarque de gás 
natural. Lei n. 12.734/2012. Eficácia retroativa. Inexistência.   

DESTAQUE 

A Lei n. 12.734/2012, que alterou os arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997 e passou a considerar os 
pontos de entrega de gás canalizado (city gates) como instalações de embarque e desembarque, para fins de 
pagamento de royalties aos municípios afetados por tais operações, não tem eficácia retroativa.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão sub examine sob os auspícios 
da norma anterior, consolidara o posicionamento de que "o direito à percepção de royalties pelos municípios 
onde se localizam instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás 
natural está vinculado (limitado) à atividade de extração do recurso natural, não tendo a lei estendido a 
recompensa às demais etapas da cadeia econômica, entre elas a distribuição do produto já processado (city 
gates)" AgRg no REsp 1361795-CE, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 
Primeira Turma, DJe 11/11/2015. Essa interpretação se manteve mesmo após a edição da Lei n. 12.734/2012, 
que foi editada com o escopo de modificar a Lei n. 9.478/1997, para determinar novas regras de distribuição 
entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, entre outras providências (REsp 1337014-PB, Rel. Min. 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/05/2014). Esta Corte de Justiça e o STF já entendeu que, a despeito 
de lei nova definir-se como interpretativa, o dispositivo legal que, de forma indubitável, crie direito novo não 
encerra natureza apenas interpretativa. No caso, a norma jurídica analisada não contém caráter meramente 
interpretativo que enseje, por consequência, eficácia retroativa ao novo preceito, mormente porque tal 
interpretação significa demover a orientação jurisprudencial até então firmada no seio do Superior Tribunal de 
Justiça em sentido contrário (Informativo n. 625.)  

 

PROCESSO REsp 1.460.331-CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. 
Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 10/04/2018, DJe 07/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Servidor público. Médico do trabalho. Cargo de auditor-fiscal. 
Enquadramento. Cumulação com outro vínculo como médico. 
Impossibilidade.   

DESTAQUE 

O Auditor Fiscal do Trabalho, com especialidade em medicina do trabalho, não pode cumular o exercício do seu 
cargo com outro da área de saúde.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, verifica-se que os cargos de Fiscal do Trabalho, Assistente Social, Engenheiro, Arquiteto e Médico do 
Trabalho foram transformados na carreira de Auditor-Fiscal do Trabalho, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 11 da 
MP n. 1.915-1/1999 e 9º, § 1º, e 10 da Lei n. 10.593/2002. Aos ocupantes do cargo de Médico do Trabalho, à 
época da edição da MP n. 1.915-1/1999, foi concedida a opção de permanecerem na mesma situação funcional, 
hipótese em que, se assim pretendessem, ficariam em quadro em extinção, sendo certo que a referida escolha, 
irretratável, deveria ocorrer até 30/09/1999. As atribuições dos Auditores do Trabalho estão determinadas na 
MP n. 1.915-1/1999 e na atual Lei n. 10.593/2002, possuindo natureza distinta em relação ao cargo de Médico 
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do Trabalho, não se relacionando as funções do primeiro à prestação de serviços médicos à população. O fato 
de haver cargo de Auditor Fiscal com exigência de pós-graduação na área de medicina do trabalho não significa 
que seus ocupantes, obrigatoriamente médicos, estejam exercendo a medicina propriamente dita e não 
implicando a alteração da natureza da carreira de Auditor Fiscal do Trabalho para a de médico. Nesse diapasão, 
os servidores da referida carreira são agentes do Estado que analisam as condições de trabalho, as situações das 
empresas, liberando estas ou fazendo-lhes exigências de ajustes, funções que não são específicas do cargo de 
médico (art. 11 da Lei n. 10.593/2002). Nesse caminho, verifica-se que não é possível o enquadramento no cargo 
de Auditor Fiscal com a cumulação de um segundo vínculo como médico. Entender de forma contrária causaria 
tratamento desigual para aqueles servidores, que, visando acumular dois cargos de médico da administração 
pública, fizeram a opção por permanecer como médico do trabalho (art. 10, § 2º, da MP n. 1.915-1/1999 e art. 
9º, § 2º, da Lei n. 10.593/2002) (Informativo n. 625.)   

 

PROCESSO RMS 33.744-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, julgado 
em 05/04/2018, DJe 19/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA Ministério Público. Mandado de Segurança. Membro aposentado. Subsídio. 
VPNI. Limitação ao teto constitucional. Ausência de direito líquido e certo. 
Juízo de retratação.   

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o direito à percepção de VPNI não impede a sua 
eventual absorção pelo subsídio e, do mesmo modo, não inviabiliza a aplicação do teto constitucional, que inclui 
a vantagem de caráter pessoal no cômputo da remuneração do servidor para observância do teto.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015), reformou 
decisão antes proferida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898-RS, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 24/08/2017, dentre outras teses, firmou 
compreensão de que "o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias mensais" e no 
julgamento do RE 609.381-GO, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 11/12/2014, determinou observância à norma 
prevista no inciso XI do art. 37, que teve sua redação alterada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda 
que adquiridas de acordo com regime legal anterior, considerando que o pagamento de remunerações 
superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do 
texto constitucional. (Informativo n. 624.) 

 

PROCESSO REsp 1.536.399-PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, por unanimidade, julgado 
em 08/02/2018, DJe 22/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Carcinicultura. Transporte interestadual. Camarão in natura. Matéria-prima. 
Beneficiamento em outro Estado. Certificação sanitária. Exigência. Unidade 
Federativa de origem. Legalidade. 

DESTAQUE 

É obrigatória a prévia fiscalização do camarão in natura, ainda que na condição de matéria-prima, antes do 
beneficiamento em outros Estados da Federação, podendo tal atividade ser realizada no próprio 
estabelecimento rural onde se desenvolve a carcinicultura. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra Delegado Federal da Agricultura em que se 
afirma a ilegalidade da exigência de certificado sanitário para o transporte de camarão in natura a outros 
Estados da Federação. Com efeito, da conjunta intelecção dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei n. 1.283/1950, o camarão 
in natura qualifica-se como produto animal comestível (art. 1º), sendo sujeito à fiscalização sanitária por se 
enquadrar na categoria "pescado" (art. 2º, b), devendo a correspondente fiscalização ser feita nos entrepostos 
de recebimento e distribuição do pescado (art. 3º, b), a que se equiparam as fazendas em que os camarões são 
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criados e, in natura, comercializados e transportados para unidades de beneficiamento/industrialização 
situadas em outros Estados. Frise-se que, ao estabelecer que a fiscalização também poderá ser feita na 
propriedade rural (art. 3º, f), o referido diploma legal indica, expressamente, a possibilidade de a atuação do 
poder de polícia da Administração recair no ambiente de origem do produto a ser inspecionado. Por outro lado, 
observa-se que a impetrante (associação criadora) busca, indevidamente, conferir primazia aos princípios de 
livre iniciativa e da livre concorrência, em detrimento do direito fundamental da população consumidora à 
saúde, cujo raciocínio, por certo, não pode ser abonado. Sem dúvida, o primordial objeto da Lei n. 1.283/50 
radica no compromisso governamental de assegurar e certificar a qualidade dos alimentos destinados ao 
consumo humano, cuja diretriz aparece também consagrada no art. 200, inciso VI, da CF/88. Sendo assim, a 
apontada autoridade coatora não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder ao informar à impetrante, por 
ofício, que restara sem efeito anterior avença que vinha permitindo o livre transporte interestadual de camarão 
in natura não inspecionado, para fins de beneficiamento em outros Estados.  (Informativo n. 620.) 

 

 

PROCESSO 
AREsp 1.029.385-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 05/12/2017, DJe 09/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Conselho de fiscalização profissional. Automóveis. Registro como veículos 
oficiais. Autorização legal. Ausência. 

DESTAQUE 

Os conselhos de fiscalização profissional não possuem autorização para registrar os veículos de sua propriedade 
como oficiais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Primeiramente, consigna-se que, com o julgamento da ADIN n. 1.717-6 pelo Supremo Tribunal Federal, 
reconheceu-se a inconstitucionalidade do art. 58 da Lei n. 9.649/98, o qual assegurava o caráter privado dos 
conselhos de fiscalização profissional, passando aquela Corte a perfilhar o entendimento de que essas entidades 
têm natureza jurídica de direito público autárquico. Diante disso, tais autarquias passaram a gozar da imunidade 
tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", e § 2° da Constituição Federal, no que se refere ao seu 
patrimônio, renda e serviços. Quanto ao reconhecimento do direito ao emplacamento dos veículos, ressalta-se 
que as Resoluções Contran n. 529/78 (que assegurava o emplacamento de veículos pertencentes a autarquias 
instituídas por lei) e n. 756/91 (que dispunha sobre as cores das placas de identificação de veículos pertencentes 
a entidades públicas), foram revogadas pela Resolução Contran n. 298, de 21 de novembro de 2008. Importa 
salientar, ainda, que o § 1º do art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro rege que somente serão registrados 
como oficiais os veículos de propriedade da Administração Direta, seja da União, dos Estados Membros, do 
Distrito Federal ou aos Municípios, de qualquer um dos Poderes da República. Assim, mostra-se inviável que a 
entidade autárquica em questão, componente da administração indireta, registre seus veículos como oficiais - 
disposição do art. 4º, II, do DL n. 200/1967. (Informativo n. 619.) 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.442.440-AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 07/12/2017, DJe 15/02/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Reintegração de posse. Mandado judicial. Cumprimento. Impossibilidade. 
Apossamento administrativo e ocupação consolidada. Conversão em ação 
indenizatória de ofício. Viabilidade. Supremacia do interesse público e social. 
Julgamento extra petita. Inexistência.   

DESTAQUE 

A ação possessória pode ser convertida em indenizatória (desapropriação indireta) - ainda que ausente pedido 
explícito nesse sentido - a fim de assegurar tutela alternativa equivalente ao particular, quando a invasão 
coletiva consolidada inviabilizar o cumprimento do mandado reintegratório pelo município. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte autora, a despeito de ter conseguido ordem 
judicial, encontra-se privada de suas terras há mais de 2 (duas) décadas, sem que tenha sido adotada qualquer 
medida concreta para obstar a constante invasão do seu imóvel, seja por ausência de força policial para o 
cumprimento do mandado reintegratório, seja em decorrência dos inúmeros incidentes processuais ocorridos 
nos autos ou em face da constante ocupação coletiva ocorrida na área, por milhares de famílias de baixa renda. 
Nesse contexto, discute-se, entre outros temas, a possibilidade de conversão da ação reivindicatória em 
indenizatória (por desapropriação indireta), de ofício pelo Juiz. Sobre a temática, vale ressaltar que as 
obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa fundadas em título judicial ensejam a aplicação de tutela 
específica, na forma do art. 461, § 1º, do CPC/1973, sendo totalmente cabível a conversão em perdas e danos 
para a obtenção de resultado prático correspondente, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir 
a devida proteção jurisdicional. Nesse passo, a conversão operada na espécie não configura julgamento ultra 
petita ou extra petita, ainda que não tenha havido pedido explícito nesse sentido, diante da impossibilidade 
prática de devolução da posse à autora, sendo descabido o ajuizamento de outra ação quando uma parte do 
imóvel já foi afetada ao domínio público, mediante apossamento administrativo e a outra restante foi ocupada 
de forma precária por inúmeras famílias com a intervenção do Município e do Estado, que implementaram toda 
a infraestrutura básica na área sub judice. Outrossim, também não há falar em violação ao princípio da 
congruência, devendo ser aplicada, no caso, a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam 
o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição 
do pedido, como fruto dos brocardos iura novit curia e mihi factum dabo tibi ius. Conclui-se, portanto, que a 
conversão em comento é consequência lógica da impossibilidade de devolução do imóvel à autora, sendo 
desimportante o fato de não ter havido pedido sucessivo/cumulado na exordial ou arguição pelos possuidores 
(réus na ação reivindicatória), em sede de contestação, quanto à possibilidade de indenização pela perda da 
posse. (Informativo n. 619.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.238.344-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, por maioria, julgado em 

30/11/2017, DJe 19/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 
Concurso público. Nomeação tardia. Erro reconhecido pela Administração. 

Indenização. Remuneração retroativa. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público não gera direito à indenização, ainda que a 

demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se nos autos a possibilidade de pagamento de indenização correspondente aos vencimentos e vantagens 

não auferidas pelo autor em razão de ter tomado posse tardiamente no cargo de Promotor de Justiça, em virtude 

de erro reconhecido pela própria Administração. Segundo a atual e pacífica orientação jurisprudencial desta 

Corte Superior, os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente 

efetivadas, não têm direito à indenização - entendimento esse também perfilhado pelo STF por ocasião do 

julgamento do RE 724.347-DF, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13/5/2015. Vale ressaltar que o 

caso em exame guarda uma peculiaridade, qual seja, o reconhecimento de que a posse do autor deveria ter se 

dado em momento anterior se deu pela própria Administração (Conselho Superior do Ministério Público), 

diferentemente dos processos que embasaram a construção jurisprudencial do STJ, nos quais a ilegalidade da 

nomeação tardia foi reconhecida por decisão judicial. Contudo, mesmo essa circunstância, não afasta a aplicação 

da firme orientação jurisprudencial, pois a ratio decidendi constante dos precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagra a compreensão de que o pagamento de remuneração e a 

percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo, sob pena de 

enriquecimento sem causa. Além disso, determinar o pagamento de valores retroativos nessa hipótese 
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desencorajaria o exercício do poder-dever da Administração Pública para corrigir seus próprios equívocos, 

estimulando-se, na mão inversa, a indesejada judicialização de demandas desse feitio. (Informativo n. 617.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.353.602-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 

unanimidade, julgado em 30/11/2017, DJe 07/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação cautelar de exibição de documentos. Dados coletados pelo IBGE. Repasse 

sem finalidades estatísticas. Impossibilidade. Sigilo das informações 

individualizadas. Proteção legal.   

DESTAQUE 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que 

seja as informações individualizadas que coleta, no desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova 

em quaisquer outros procedimentos administrativos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a verificar se há procedência ou não da pretensão inserta em ação cautelar de exibição 

de documentos ajuizada por município, por meio da qual pretende o fornecimento de dados relativos a seus 

habitantes coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O referido instituto é uma 

Fundação Pública Federal criada pela Lei n. 5.878/73, cujo objetivo básico é assegurar informações e estudos 

de natureza estatística, geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao conhecimento da realidade física, 

econômica e social do país, visando especificamente ao planejamento econômico e social e à segurança nacional 

(art. 2º). De acordo com o art. 6º da Lei instituidora, verifica-se que todo aquele que se encontre sujeito à 

legislação brasileira está obrigado a prestar as informações solicitadas pelo IBGE no desempenho de suas 

funções institucionais, sob pena de incorrer nas sanções impostas pelos arts. 2º a 5º da Lei n. 5.534/68 (que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas). Mas, como não poderia deixar de ser, 

do mesmo modo que o IBGE tem a prerrogativa de obtenção desses dados, preocupou-se o legislador em 

proteger as informações fornecidas, estabelecendo, assim, o dever de sigilo sobre as mesmas e impedindo que 

sejam utilizadas para outros fins que não os puramente estatísticos. Em outras palavras, a própria lei impôs ao 

IBGE e aos seus agentes, de forma peremptória, o dever de guardar sigilo sobre todo e qualquer dado a que estes 

tenham acesso em decorrência de suas atividades de pesquisa (sobre o tema, confira-se o disposto nos arts. 6º da 

Lei n. 5.878/73; 1º, parágrafo único, da Lei n. 5.534/68 e 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 161/67). Resta claro, portanto, 

que o sigilo dos dados coletados pelo IBGE, além de assegurado por Lei, confere a necessária confiança daqueles 

que prestam as informações, bem como a garantia da fidedignidade dos dados coletados. (Informativo n. 617.) 

 

PROCESSO 
AREsp 613.239-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por 

unanimidade, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Franquias postais. Lei n. 11.668/2008. Licitação. Necessidade. Encerramento 

de contratos vigentes antes das novas contratações. Impossibilidade. Decreto 

n. 6.639/2008. Extrapolação do poder regulamentar. Violação ao princípio da 

legalidade.   

DESTAQUE 

Os contratos das Agências de Correios Franqueadas em vigor em 27 de novembro de 2007 que não sejam 

precedidos de licitação possuem eficácia até que as novas avenças sejam firmadas, ainda que descumprido o 

prazo estabelecido pelo art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 11.668/2008.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se nos autos a possibilidade de manutenção dos contratos de franquia de correios em vigor, ainda que 

firmados sem prévia licitação, até que sejam formalizados os contratos precedidos de regular procedimento 

licitatório. Com efeito, o art. 7º da Lei n. 11.668/2008 possui o seguinte teor: "Art. 7º. Até que entrem em vigor 

os contratos de franquia postal celebrados de acordo com o estabelecido nesta Lei, continuarão com eficácia 

aqueles firmados com as Agências de Correios Franqueadas que estiverem em vigor em 27 de novembro de 

2007. Parágrafo único: A ECT deverá concluir as contratações a que se refere este artigo até 30 de setembro de 

2012. (Redação dada pela Lei n. 12.400/2001)". Por sua vez, o Decreto n. 6.639/2008, ao regulamentar a 

referida legislação, assim dispôs: "art. 9º. (...) § 2º. Após o prazo fixado no parágrafo único do art. 7º da Lei n. 

11.668, de 2008, serão considerados extintos, de pleno direito, todos os contratos firmados sem prévio 

procedimento licitatório pela ECT com as Agências de Correios Franqueadas. (Redação dada pelo Decreto n. 

6.805/2009)". Daí se vê que o Decreto supra, ao prever a extinção automática dos contratos firmados com 

agências franqueadas após o prazo fixado no parágrafo único do art. 7º da Lei n. 11.668/2008, extrapolou o 

disposto nesta legislação, que se limitou a fixar prazo para o encerramento da licitação das novas agências, tendo 

assentado, expressamente, a validade dos contratos de franquia antigos até a entrada em vigor dos novos 

contratos, celebrados de acordo com o estabelecido na Lei em questão. Nesses termos, e em harmonia à 

orientação já adotada pela Segunda Turma desta Corte, é de se reconhecer o direito das agências franqueadas 

de continuarem em atividade até que os novos contratos, devidamente licitados, sejam firmados. (Informativo 

n. 616.)  

 

PROCESSO 
REsp 1.687.821-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/11/2017, DJe 

21/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Projeto de Lei de Plano Diretor de Município. Ação civil pública. Alegação da 

falta de asseguramento da efetiva participação popular no processo 

legislativo. Matéria de interesse local. Atribuição típica do Ministério Público 

Estadual. Ilegitimidade ativa do parquet federal.   

DESTAQUE 

O Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública que visa à anulação da tramitação 

de Projeto de Lei do Plano Diretor de município, ao argumento da falta de participação popular nos respectivos 

trabalhos legislativos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O tema controvertido consiste, preliminarmente, em definir se o Ministério Público Federal possui legitimidade 

para ajuizar ação civil pública cuja pretensão imediata visa conformar a conduta dos Poderes Executivo e 

Legislativo de município às diretrizes constitucionais federal e estadual, no que asseguram a participação 

popular na elaboração de políticas públicas para o ordenamento do solo urbano. De fato, nas hipóteses em que 

se coloca em xeque a atuação de instâncias governamentais domésticas ou locais, a legitimidade ativa se desloca 

para o plexo de atribuições do Ministério Público Estadual, como deflui do art. 27 de sua respectiva Lei Orgânica 

Nacional, a saber, a Lei n. 8.625/93. Não se desconsidera, frise-se, que as questões relativas à disciplina do uso 

do solo urbano, nos domínios do Plano Diretor dos municípios, podem ter impacto no meio ambiente, o que 

poderia legitimar o Ministério Público Federal para a demanda, mas não é dessa espécie de pretensão que se 

está a discutir. Vê-se, ao revés, que a causa de pedir da ação proposta pelo MPF diz, exclusivamente, com a 

afirmada inobservância, pelos Poderes municipais, do correspondente iter legislativo desenhado para a 

confecção do Plano Diretor, inexistindo, desse modo, qualquer pretensão voltada à imediata tutela do meio 

ambiente. Por fim, não se tem por influente a circunstância de a União ter sido incluída no polo passivo da lide, 
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ao argumento de ter se mostrado omissa na fiscalização da atuação do Executivo e do Legislativo locais, quanto 

a desvios na condução do processo legislativo do Plano Diretor municipal. Isso porque, como bem delineado 

pelo Tribunal de origem, "não cabe à União definir o conteúdo de Planos Diretores, uma vez que, por 

determinação legal e constitucional, a matéria é de exclusiva competência municipal". (Informativo n. 616.)  

 

SEGUNDA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.746.784-PE, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 23/08/2018, DJe 30/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA Servidor público. Acumulação de cargos públicos remunerados. Área da 
saúde. Limitação da carga horária. Impossibilidade. Compatibilidade de 
horários. Requisito único. Aferição pela administração pública. Orientação do 
STF. AgR no RE 1.094.802-PE. 

DESTAQUE 

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se 
sujeita ao limite de 60 horas semanais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Ressalta-se, inicialmente, que a Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de 
acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando 
a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. Estabeleceu-se que, apesar de a Constituição Federal 
permitir o exercício de atividades compatíveis em questão de horário, deve o servidor gozar de boas condições 
físicas e mentais para o desempenho de suas atribuições, em observância ao princípio administrativo da 
eficiência. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posiciona-se "[...] no sentido de que a 
acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se 
sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na 
Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 
11/5/2018, DJe 24/5/2018). O único requisito estabelecido para a acumulação, de fato, é a compatibilidade de 
horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Assim, 
considerando a posição de supremacia da Corte Maior no sistema judicial brasileiro, impõe-se a adequação da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça àquela orientação. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO REsp 1.710.155-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA Defensoria Pública. Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 
Desnecessidade. Art. 3º, § 1º, da Lei n. 8.906/1994. Interpretação conforme a 
Constituição Federal. Aplicação do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar n. 
80/1994.   

DESTAQUE 

O art. 3º, § 1º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil merece interpretação conforme a CF/88 para 
obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública.   
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A princípio, observe-se que a Constituição de 1988 abordou expressamente a Defensoria Pública dentro das 
funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério Público, da Advocacia e da Advocacia Pública. Os Defensores 
Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, o 
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que se assemelha bastante à Advocacia, tratada em Seção à parte no texto constitucional. Tal semelhança, 
contudo, encerra nesse ponto. Há inúmeras peculiaridades que fazem com que a Defensoria Pública seja distinta 
da advocacia privada e, portanto, mereça tratamento diverso. Cabe observar que a carreira está sujeita a regime 
próprio e a estatutos específicos; submete-se à fiscalização disciplinar por órgãos próprios, e não pela OAB; 
necessita aprovação prévia em concurso público, sem a qual, ainda que possua inscrição na Ordem, não é 
possível exercer as funções do cargo, além de não haver necessidade da apresentação de instrumento do 
mandato em sua atuação. Ademais, a Constituição não previu a inscrição na OAB como exigência para exercício 
do Defensor Público. Ao revés, impôs outras restrições, como a vedação à advocacia privada. Dessarte, não deve 
se considerar exigível a inscrição na OAB, inclusive a suplementar (art. 9º, § 2º), uma vez que os membros dessas 
carreiras podem ser removidos de ofício e atuarem, consoante normativos internos dos respectivos órgãos 
federais, em mais de um Estado-membro, sem que para isso tenha concorrido espontaneamente. (Informativo 
n. 630.)  

 

PROCESSO REsp 1.687.381-DF, Rel. Min. Francisco Falcão, por unanimidade, julgado 
em 17/04/2018, DJe 23/04/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA Programa Minha Casa Minha Vida. Caráter social. Legislação própria. 
Rigorismo da lei de Licitações afastado. Princípios da administração pública 
preservados. 

DESTAQUE 

As regras gerais previstas na Lei n. 8.666/1993 podem ser flexibilizadas no Programa Minha Casa Minha Vida, 
por força do art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 10.188/2001, desde que se observem os princípios gerais da 
administração pública. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que o interesse social do Programa Minha Casa Minha Vida é inegável, 
principalmente na perspectiva da efetivação do direito fundamental à moradia digna, da inserção desse direito 
entre as necessidades básicas dos brasileiros e da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais, nos 
termos dos arts. 1º, III, 7º, IV, e 23, IX, todos da Constituição Federal. Além disso, ressalta-se que, no âmbito do 
Programa, em regra, não há contratação direta realizada entre a administração e a empresa selecionada. Há, na 
verdade, uma convergência de interesses. A administração desenvolve a sua política habitacional mediante a 
disponibilização dos lotes previamente selecionados para esse fim. A empresa selecionada, por sua vez, constrói 
as habitações que são financiadas diretamente pelos adquirentes com o agente financeiro da operação, no caso, 
a Caixa Econômica Federal - CEF. Dessa forma, em face desse interesse social, ao Programa Minha Casa Minha 
Vida, aplica-se a regra de flexibilização da Lei de Licitações prevista no art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 
10.188/2001, o qual dispõe que "as operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de 
imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, 
razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das 
disposições específicas da lei geral de licitação". (Informativo n. 624.) 
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PROCESSO 
RMS 45.817-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, 

por maioria, julgado em 26/09/2017, DJe 05/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

TEMA 

Pensão por morte. Acordo efetivado em juízo. Divisão entre companheira do 

de cujus e a genitora deste. Efeitos perante terceiros. Alteração da ordem legal 

de pensionamento. Impossibilidade.  

DESTAQUE 

O acordo de partilha de pensão por morte, homologado judicialmente, não altera a ordem legal do 

pensionamento, podendo, todavia, impor ao órgão de previdência a obrigação de depositar parcela do benefício 

em favor do acordante que não figura como beneficiário perante a autarquia previdenciária. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, foi homologado judicialmente acordo no qual se dividiu em partes iguais pensão por morte entre 

companheira do de cujus – beneficiária da pensão de acordo com as normas municipais – e a genitora do falecido. 

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia, dentre outros pontos, a analisar os efeitos gerados por esse acordo, em 

especial, em relação à autarquia previdenciária municipal responsável pelo pagamento do benefício. De início, 

consigna-se que o ajuste formulado inter partes, pode produzir efeitos em face do Instituto de Previdência e 

Assistência de Servidores Municipais desde que a sua efetivação não acarrete ônus à autarquia, além daquele 

estritamente relativo à efetivação dos registros nos assentamentos e eventuais transferências de valores. Dito 

de outro modo: desde que se restrinja à mera esfera de interesses particulares dos acordantes. No entanto, o 

acordo homologado em juízo não pode alterar a ordem legal quanto aos beneficiários da pensão por morte. No 

caso analisado, a homologação feita pela autoridade judicial do ajuste formulado entre as partes "partilhou" o 

objeto da pensão, mas não pretendeu impor à autarquia determinação no sentido de implantar a pensão por 

morte para a genitora do segurado. Com isso, não tendo o ajuste homologado em juízo o condão - e nem o 

poderia - de alterar ordem legal de pensionamento, a conclusão que dele decorre é que houve o consentimento 

de uma parte, por expressa vontade, de pagar, em favor da outra, determinado valor mensal com natureza 

jurídica geral de "alimentos". Todavia, o desconto em favor da genitora não tem natureza de pensionamento, 

porque inexistente suporte legal para tanto, não podendo gerar, para o futuro, qualquer direito em favor de 

terceiros dependentes dessa beneficiária, bem como fica condicionado se e quando persistir a pensão por morte 

de que é titular a companheira do de cujus. Por fim, caso dito desconto seja suspenso, excluído ou diminuído, 

por qualquer motivo - morte ou revisão total ou parcial do ajuste em juízo -, a parcela respectiva retorna para a 

beneficiária titular. Por seu turno, a autarquia previdenciária tem a obrigação de, tão somente, implantar o 

benefício de pensão por morte em nome da dependente legal, mas do valor total a ser pago mensalmente à 

pensionista, por força de acordo inter partes, deve ser descontado o percentual acordado, a ser depositado, pelo 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais em favor da genitora do falecido. (Informativo 

n. 618.) 
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DIREITO AMBIENTAL 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
02/05/2018, DJe 10/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Crimes ambientais. Termo de ajustamento de conduta. Denúncia. Justa causa. 
Recebimento.   

DESTAQUE 

A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede a instauração de ação penal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

As Turmas especializadas em matéria penal do STJ adotam a orientação de que, em razão da independência das 
instâncias penal e administrativa, a celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a 
persecução penal, repercutindo apenas, em hipótese de condenação, na dosimetria da pena. Nesse sentido: AgRg 
no AREsp 984.920-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/08/2017 e HC 160.525-RJ, Rel. Min. 
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/03/2013. Assim, "mostra-se irrelevante o fato de o recorrente haver 
celebrado termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual o Parquet, dispondo de elementos mínimos 
para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que as condutas tenham sido objeto de acordo extrajudicial " (RHC 
41.003-PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/02/2014). Desse modo, a assinatura do termo de 
ajustamento de conduta, firmado entre denunciado e o Estado, representado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal das condutas imputadas 
ao acusado (Informativo n. 625.)  

 

TERCEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.417.279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, 
julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PENAL 

TEMA Crime do art. 54 da Lei n. 9.605/1998. Natureza formal do delito. Realização 
de perícia. Desnecessidade. Potencialidade de dano à saúde. 

DESTAQUE 

O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente 
a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se é necessária a realização de perícia técnica para a comprovação do dano 
efetivo à saúde humana no que tange à caracterização de crime ambiental consubstanciado em causar poluição 
de qualquer natureza. Quanto ao ponto, o acórdão embargado entendeu que "o delito previsto na primeira parte 
do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a conduta 
delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana". Já para o acórdão paradigma, "o delito previsto na 
primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade 
de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado 
naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia" (AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco 
Aurélio Bellize, Rel. para acórdão Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014). Deve prevalecer o 
entendimento do acórdão paradigma e nos casos em que forem reconhecidas a autoria e a materialidade da 
conduta descrita no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, a potencialidade de dano à saúde humana é suficiente 
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para configuração da conduta delitiva, haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a 
realização de perícia. (Informativo n. 624.) 
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TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.438.142-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 15/05/2018, DJe 09/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO BANCÁRIO 

TEMA Massa falida do banco depositário. Arrecadação de saldo. Cabimento. Pedido 
de restituição de quantia depositada por correntista. Patrimônio de Afetação. 
Art. 119, inciso IX, da Lei n. 11.101/2005. Contrato de trust. Ausência de 
previsão legal. Inaplicabilidade da Súmula 417/STF. 

DESTAQUE 

Não é cabível a restituição de quantia em dinheiro que se encontra depositada em conta corrente de banco 
falido, em razão de contrato de trust. 
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se, na hipótese, de contrato de financiamento celebrado entre uma concessionária de rodovia estadual e 
uma instituição financeira. Para operacionalizar esse contrato, e conferir maiores garantias ao mutuante, as 
partes pactuaram que a receita do pedágio seria depositada em um banco interveniente, o qual administraria 
essas receitas com o propósito de amortizar o financiamento, como num contrato de trust. Na vigência do 
contrato, porém, sobreveio a falência do banco interveniente. Insta consignar que a norma extraída do 
enunciado do aludido art. 119, inciso IX, da Lei n. 11.101/2005, que põe a salvo de arrecadação pela massa falida 
os patrimônios de afetação, faz referência expressa à legislação que disciplina o respectivo patrimônio de 
afetação. Porém, o contrato de trust não tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro e, conquanto esteja 
previsto na Convenção de Haia sobre a lei aplicável aos trusts e sobre o reconhecimento deles, assinada em 1985, 
o Brasil não é signatário. Assim, não havendo norma jurídica que discipline o contrato de trust no Brasil, não há 
amparo legal para afetação patrimonial. Nesse sentido, não se aplica a parte final da Súmula 417/STF, que a 
admite restituição de dinheiro que esteja em poder do falido, mas em nome de outrem, indisponível por força 
de lei ou contrato. Isso porque a referida súmula tem aplicabilidade naqueles contratos em que não há 
transferência de titularidade sobre a quantia em dinheiro, como no mandato, ou em contratos que instituam 
patrimônio de afetação, nas hipóteses taxativamente autorizada pela lei. Reforça esse entendimento a norma do 
art. 6º, alínea "c", da Lei n. 6.024/1984, que, ao disciplinar a intervenção e liquidação extrajudicial de instituição 
financeira, estabelece que a intervenção terá como efeito imediato a "inexigibilidade dos depósitos já existentes 
à data de sua decretação". No caso dos autos, a receita das praças de pedágio, por estarem na titularidade do 
banco interveniente por força de contrato de depósito em conta corrente, passaram a integrar o patrimônio 
deste, devendo a arrecadação ser feita em favor da massa falida. (Informativo n. 631.) 
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QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.348.532-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 10/10/2017, DJe 30/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO BANCÁRIO 

TEMA 

Ação civil pública. Cartão de crédito. Cláusulas abusivas. Compartilhamento 

de dados pessoais. Necessidade de opção por sua negativa. Desrespeito aos 

princípios da transparência e confiança. 

DESTAQUE 

É abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação de serviços de cartão de crédito que autoriza o 

banco contratante a compartilhar dados dos consumidores com outras entidades financeiras ou mantenedoras 

de cadastros positivos e negativos de consumidores, sem que seja dada opção de discordar daquele 

compartilhamento. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cabe registrar que a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça editou a 

Portaria n. 5, de 28/8/2002, ampliando o leque de cláusulas abusivas constante no art. 51 do Código do 

Consumidor, passando a considerar abusiva, nos termos de seu art. 1º, nos contratos de fornecimento de 

produtos e serviços, a cláusula que: I - autorize o envio do nome do consumidor, e/ou seus garantes, a bancos 

de dados e cadastros de consumidores, sem comprovada notificação prévia; II - imponha ao consumidor, nos 

contratos de adesão, a obrigação de manifestar-se contra a transferência, onerosa ou não, para terceiros, dos 

dados cadastrais confiados ao fornecedor. Por oportuno, merece destaque, também, a "Nota" tirada do sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil, acerca do Sistema de Informações de Créditos (SCR), que informa que a 

Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, em seu art. 1º, 

§ 3º, determina que somente não constituirá violação do dever de sigilo a troca de informações entre instituições 

financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, quando observadas as normas 

baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E complementa: "...o CMN, por sua 

vez, por meio da Resolução 3.658/2008, dispõe que as instituições financeiras poderão consultar as informações 

consolidadas por cliente constantes do sistema, desde que obtida autorização específica do cliente para essa 

finalidade. Em realidade, depende de o tomador de crédito permitir ou não o compartilhamento de dados. Sem 

a autorização do cliente, nenhuma instituição financeira pode acessar seus dados no sistema. O SCR preserva a 

privacidade do cliente, pois exige que a instituição financeira possua autorização expressa do cliente para 

consultar as informações que lhe dizem respeito”. Por fim, a Lei n. 12.414/2011, dispõe que o compartilhamento 

de informação de adimplemento só é permitido se autorizado expressamente pelo cadastrado, por meio de 

assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada. Assim, é possível concluir que a cláusula posta 

em contrato de serviço de cartão de crédito que não possibilite ao consumidor a opção de discordar do 

compartilhamento de dados é abusiva por deixar de atender a dois princípios importantes da relação de 

consumo: transparência e confiança. (Informativo n. 616.) 
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DIREITO CIVIL 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.378.938-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação Civil Pública. Direito transindividual do consumidor. Abusividade de 
cláusula contida em contrato de compra e venda de imóvel. Legitimidade ativa 
do Ministério Público.   

DESTAQUE 

O Ministério Público possui legitimidade ativa para postular em juízo a defesa de direitos transindividuais de 
consumidores que celebram contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas pretensamente abusivas.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que o acórdão embargado, da Quarta Turma, entendeu que falta ao Ministério 
Público legitimidade ativa para o ajuizamento de demanda coletiva (em sentido lato) com a finalidade de se 
declarar por sentença a pretensa nulidade e ineficácia de cláusula contratual constante de contratos de compra 
e venda de imóveis celebrados entre as empresas embargadas e seus consumidores. Já o acórdão paradigma, da 
Corte Especial, entendeu ter o Ministério Público legitimidade para reclamar a defesa de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos em ação civil pública, ainda que se estivesse diante de interesses 
disponíveis. Tal orientação, ademais, é a que veio a prevalecer neste Tribunal Superior, que aprovou o verbete 
sumular n. 601, de seguinte teor: "o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço 
público." Além disso, tanto a Lei da Ação Civil Pública (arts. 1º e 5º) como o Código de Defesa do Consumidor 
(arts. 81 e 82) são expressos em definir o Ministério Público como um dos legitimados a postular em juízo em 
defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos do consumidor. Incumbe verificar, então, se tal 
legitimidade ampla definida expressamente em lei (Lei n. 7.347/1985 e Lei n. 8.078/1990) é compatível com a 
finalidade do Ministério Público, como exige o inc. IX do art. 129 da Constituição da República. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte, a finalidade do Ministério Público é lida à luz do preceito constante do caput do art. 
127 da Constituição, segundo o qual incumbe ao Ministério Público "a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Daí porque se firmou a compreensão de que, 
para haver legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos transindividuais não é preciso que 
se trate de direitos indisponíveis, havendo de se verificar, isso sim, se há "interesse social" (expressão contida 
no art. 127 da Constituição) capaz de autorizar a legitimidade do Ministério Público. (Informativo n. 629.)  

 

PROCESSO EREsp 1.134.446-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 21/03/2018, DJe 04/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Demanda possessória entre particulares. Oposição pelo ente público. Defesa 
incidental do domínio e da posse de bem público. Possibilidade.   

DESTAQUE 

Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de oposição pelo ente público, alegando-se 
incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse.        

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o acórdão embargado entendeu que "em Ação Possessória não se admite 
oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio". 
Já o acórdão paradigma "entendeu ser possível a oposição por entre público quando pende demanda 
possessória entre particulares, na medida em que o fundamento da oposição é a posse do Estado sobre o imóvel, 
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sendo a discussão sobre o domínio apenas incidental quando se trata de bem público". Sobre o tema, a 
interpretação literal do art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015) no sentido de que, pendente ação 
possessória, é vedada discussão fundada no domínio parece, ao menos em certa medida, conflitar com a garantia 
constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Efetivamente, não se poderia 
conceber que o Poder Público, sendo titular do direito de exercício da posse sobre bem público, possa ser 
impedido de postular em juízo a observância do direito, simplesmente pelo fato de que particulares se 
anteciparam a - entre eles - discutirem a posse. Com o fim de se encontrar para os dispositivos legais 
supramencionado uma interpretação que não conflite com garantias constitucionais, é preciso compreender de 
forma restrita, não ampliativa a proibição do art. 923 do CPC/1973 de se "propor ação de reconhecimento do 
domínio". Não há proibição em tal preceito normativo de se alegar incidentalmente o domínio em demanda 
possessória. É certo que a oposição tem natureza jurídica de ação, de modo que se poderia argumentar que o 
ajuizamento de oposição em demanda possessória consistiria precisamente na proibição formulada no art. 923 
do CPC/1973. Contudo, não se pode admitir que a literalidade do referido preceito legal possa inviabilizar a 
prestação de tutela jurisdicional para a defesa da posse de bens públicos pelo titular do direito material 
disputado. O fato de a parte não ser titular do domínio não importa necessariamente a sucumbência na demanda 
possessória (como decorria da literalidade do revogado art. 505 do CC/1916). Nos termos do atual art. 1.210, 
parágrafo 2º, do CC/2002, a alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de tutela possessória, 
pode ser formulada incidentalmente com essa finalidade. (Informativo n. 623.)  

 

SEGUNDA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EAREsp 280.389-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 26/09/2018, DJe 19/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Previdência privada aberta. Benefício complementar. Revisão. Correção 
Monetária. Taxa Referencial. Aplicação inidônea a partir de 5/9/1996. 
Substituição por um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade. 
Necessidade. Incidência do IPCA na falta de repactuação. 

DESTAQUE 

A Taxa Referencial (TR) não pode ser utilizada como fator de correção monetária dos benefícios da previdência 
privada aberta, a partir de 5/9/1996, devendo o indexador ser substituído por um Índice Geral de Preços de 
Ampla Publicidade, que será o IPCA, na ausência de repactuação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o entendimento que encontrava 
dissonância no âmbito das Turmas responsáveis pelas matérias relativas a Direito Privado, sobre a possibilidade 
de utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de benefício previdenciário 
complementar suportado por entidade aberta de previdência privada, sobretudo a partir de setembro de 1996. 
Inicialmente cumpre salientar que foram editados diversos normativos pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) disciplinando, ao longo dos anos, os 
indexadores idôneos para atualizar as contribuições e os benefícios previdenciários suplementares, sobretudo 
para as entidades abertas de previdência privada. A substituição de um indexador por outro é possível desde 
que idôneo para medir a inflação, recompondo a obrigação contratada. Não pode incidir, dessa forma, índice 
aleatório, que privilegie, por um lado, a entidade de previdência privada ou, por outro, o participante. Nesse 
contexto, foram adotados, pelos órgãos governamentais competentes, como referência monetária para os 
contratos de previdência privada aberta, na ordem, a ORTN, a OTN, o IPC, o BTN e a TR, esta até a edição da 
Circular SUSEP n. 11/1996. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento acerca da 
inidoneidade da aplicação da remuneração da caderneta de poupança (TR) para mensurar o fenômeno 
inflacionário, já que sua fórmula de cálculo é desvinculada da variação de preços da economia, implicando 
violação do direito de propriedade (art. 5º, XXII, da Constituição Federal) a sua imposição como índice de 
correção monetária, justamente por constituir uma restrição desproporcional, inadequada para promover os 
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fins aos quais se destina. Os próprios órgãos reguladores do setor, atentos à problemática, reconheceram a TR 
como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada aberta, editando o CNSP a 
Resolução n. 7/1996 (atualmente, Resolução n. 103/2004) e a SUSEP, a Circular n. 11/1996 (hoje, Circular n. 
255/2004) a fim de orientar a repactuação dos contratos para substituí-la por um Índice Geral de Preços de 
Ampla Publicidade: INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE, apropriados para 
fazer frente à inflação. É por isso que, após a edição da Circular/SUSEP n. 11/1996, em 5/9/1996, a TR não pode 
mais subsistir como índice de atualização dos valores oriundos dos contratos de previdência privada aberta. 
Além disso, consoante o art. 1º, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP n. 255/2004, "no caso de extinção 
do índice pactuado, deverá ser utilizado o IPCA/IBGE, caso não tenha sido convencionado, no ato da contratação, 
índice substituto dentre aqueles previstos neste artigo". (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
Convocado do TRF 5ª Região), por unanimidade, julgado em 
22/08/2018, DJe 25/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Empréstimo bancário. 
Mútuo feneratício. Desconto das parcelas. Conta-corrente em que depositado 
o salário. Ausência de ato ilícito. Súmula 603/STJ. Interpretação. 
Cancelamento.        

DESTAQUE 

É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das 
prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, 
tenha revogado a ordem.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar a correta interpretação a ser dada ao teor da Súmula 603/STJ, promulgada 
em 26/2/2018, pois, como alertado na sessão de julgamento que decidiu afetar a questão a este Colegiado, as 
instâncias de origem têm entendido "que o enunciado simplesmente veda todo e qualquer desconto realizado 
em conta-corrente comum (conta que não é salário), mesmo que exista prévia e atual autorização conferida pelo 
correntista" e que, portanto, "vem sendo conferida exegese que não tem esteio no conjunto de precedentes que 
embasam o enunciado". Deveras, anteriormente à edição da Súmula 603/STJ, a jurisprudência desta Corte 
sempre considerou ser válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para pagamento de 
prestações do contrato de empréstimo, sem que o correntista tenha revogado a ordem, ainda que se trate de 
conta utilizada para recebimento de salário. Registra-se que o Código de Processo Civil impõe aos Tribunais a 
uniformização de sua jurisprudência, bem como sua manutenção de forma estável, íntegra e coerente, inclusive 
com a edição de enunciados sumulares que observarão as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram 
sua criação. Na mesma linha, o RISTJ prevê que a jurisprudência consolidada da Corte será compendiada na 
Súmula do STJ. Assim, a Súmula 603/STJ (e sua interpretação) deve refletir, necessariamente, a jurisprudência 
consolidada de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte no momento de sua edição, 
porquanto representaria inaceitável contradição pressupor ou interpretar que seu conteúdo seja outro, em 
desacordo com o entendimento pacificado e por ela compendiado. Com esse propósito, salienta-se que a análise 
da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, à luz da jurisprudência 
desta Corte que deu origem à Súmula 603/STJ, deve considerar duas situações distintas: a primeira, objeto da 
Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em 
conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, 
eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a 
segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização 
de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das 
partes. Por fim, destaca-se que a Segunda Seção, por unanimidade, cancelou a Súmula 603/STJ, com fulcro no 
artigo 125, §§ 2º e 3º, do RISTJ. (Informativo n.634.) 

 

  



 

99 
 

 

PROCESSO EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
27/06/2018, DJe 02/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Responsabilidade civil contratual e extracontratual. Regimes jurídicos 
distintos. Prescrição. Unificação. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de responsabilidades 
contratual e extracontratual. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No direito privado brasileiro, a responsabilidade extracontratual é historicamente tratada de modo distinto da 
contratual, por um motivo muito simples: são fontes de obrigações muito diferentes, com fundamentos jurídicos 
diversos. Essa diferença fática e jurídica impõe o tratamento distinto do prazo prescricional, pois a violação a 
direito absoluto e o inadimplemento de um direito de crédito não se confundem nem na tradição jurídica pátria, 
nem na natureza das coisas. Com efeito, é possível encontrar muitas distinções de regime jurídico entre a 
responsabilidade contratual e a extracontratual, inclusive com relação: à capacidade das partes, quanto à prova 
do prejuízo; à avaliação da culpa entre os sujeitos envolvidos no dano; aos diferentes graus de culpa para a 
imputação do dever de indenizar; ao termo inicial para a fixação do ressarcimento; e, por fim, à possibilidade de 
prefixação do dano e de limitar ou excluir a responsabilidade, pois somente a responsabilidade contratual 
permite fixar, limitar ou mesmo excluir o dever de indenizar. Analisando as diferenças fáticas entre a 
responsabilidade contratual e a extracontratual, há uma sensível diferença quanto ao grau de proximidade entre 
as partes contratuais nas suas relações sociais. Na responsabilidade extracontratual, os sujeitos encontram-se 
no grau máximo de distanciamento. Em realidade, nessas circunstâncias, as partes entram em contato pelo mero 
fato de viverem em sociedade, sem qualquer negociação ou aproximação prévias. Porém, quando se trata de 
responsabilidade por inadimplemento contratual, há previamente uma relação entre as partes que se protrai 
no tempo, normalmente precedidas de aproximação e negociação, que ajustam exatamente o escopo do 
relacionamento entre elas. Essas relações não ocorrem por acaso, ou pelo mero "viver em sociedade", mas 
derivam de um negócio jurídico. Normalmente, há um mínimo de confiança entre as partes, e o dever de 
indenizar da responsabilidade contratual encontra seu fundamento na garantia da confiança legítima entre elas. 
Do ponto de vista pragmático, também se mostra adequada a distinção dos prazos. Em contratos mais 
duradouros, sempre é viável e mais provável que as partes se componham de alguma maneira, de forma a evitar 
longas e dispendiosas disputas judiciais, o que é improvável de ocorrer na responsabilidade extracontratual. 
(Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
27/06/2018, DJe 02/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Responsabilidade civil. Prescrição. Inadimplemento contratual. Prazo 
decenal. Interpretação sistemática.   

DESTAQUE 

É decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento 
contratual.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O acórdão embargado, da Quarta Turma, aplicou o prazo decenal (art. 205 do CC/2002), enquanto os acórdãos 
paradigmas, da Terceira Turma, aplicaram o prazo trienal (art. 206, §3º, V, do CC/2002). Inicialmente, registre-
se que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, ao credor é permitido exigir do devedor o exato 
cumprimento daquilo que foi avençado. Se houver mora, além da execução específica da prestação, o credor 
pode pleitear eventuais perdas e danos decorrentes da inobservância do tempo ou modo contratados (arts. 389, 
394 e 395 do CC/2002). Na hipótese de inadimplemento definitivo (art. 475 do CC/2002), o credor poderá 
escolher entre a execução pelo equivalente ou, observados os pressupostos necessários, a resolução da relação 
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jurídica contratual. Em ambas alternativas, poderá requerer, ainda, o pagamento de perdas e danos 
eventualmente causadas pelo devedor. Assim, há três pretensões potenciais por parte do credor, quando se 
verifica o inadimplemento contratual, todas interligadas pelos mesmos contornos fáticos e pelos mesmos 
fundamentos jurídicos, sem qualquer distinção evidente no texto normativo. Tal situação exige do intérprete a 
aplicação das mesmas regras para as três pretensões. Considerando a logicidade e a integridade da legislação 
civil, por questão de coerência, é necessário que o credor esteja sujeito ao mesmo prazo para exercer as três 
pretensões que a lei põe à sua disposição como possíveis reações ao inadimplemento. Nesse sentido, o art. 205 
do CC/2002 mantém a integridade lógica e sistemática da legislação civil. Assim, quando houver mora, o credor 
poderá exigir tanto a execução específica como o pagamento por perdas e danos, pelo prazo de dez anos. Da 
mesma forma, diante do inadimplemento definitivo, o credor poderá exigir a execução pelo equivalente ou a 
resolução contratual e, em ambos os casos, o pagamento de indenização que lhe for devida, igualmente pelo 
prazo de dez anos. Por observância à lógica e à coerência, portanto, o mesmo prazo prescricional de dez anos 
deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da 
reparação de perdas e danos por ele causados. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO EREsp 1.623.858-MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
Convocado do TRF 5ª Região), por unanimidade, julgado em 
23/05/2018, DJe 30/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Casamento contraído sob causa suspensiva. Separação obrigatória de bens 
(CC/1916, art. 258, II; CC/2002, art. 1.641, II). Partilha. Bens adquiridos 
onerosamente. Necessidade de prova do esforço comum. Pressuposto da 
pretensão. Moderna compreensão da Súmula 377/STF.   

DESTAQUE 

No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que 
comprovado o esforço comum para sua aquisição. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento que encontrava dissonância no 
âmbito da Terceira e da Quarta Turma. De início, cumpre informar que a Súmula 377/STF dispõe que "no regime 
de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento". Esse enunciado pode ser 
interpretado de duas formas: 1) no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na 
constância do casamento, sendo presumido o esforço comum na aquisição do acervo; e 2) no regime de 
separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o 
esforço comum para sua aquisição. No entanto, a adoção da compreensão de que o esforço comum deve ser 
presumido (por ser a regra) conduz à ineficácia do regime da separação obrigatória (ou legal) de bens, pois, 
para afastar a presunção, deverá o interessado fazer prova negativa, comprovar que o ex-cônjuge ou ex-
companheiro em nada contribuiu para a aquisição onerosa de determinado bem, conquanto tenha sido a coisa 
adquirida na constância da união. Torna, portanto, praticamente impossível a separação dos aquestos. Por sua 
vez, o entendimento de que a comunhão dos bens adquiridos pode ocorrer, desde que comprovado o esforço 
comum, parece mais consentânea com o sistema legal de regime de bens do casamento, recentemente adotado 
no Código Civil de 2002, pois prestigia a eficácia do regime de separação legal de bens. Caberá ao interessado 
comprovar que teve efetiva e relevante (ainda que não financeira) participação no esforço para aquisição 
onerosa de determinado bem a ser partilhado com a dissolução da união (prova positiva). (Informativo n. 628.)  
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PROCESSO EAREsp 848.498-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Bem de família. Garantia real hipotecária. Proprietários do imóvel e únicos 
sócios da Pessoa Jurídica devedora. Proveito revertido em benefício da 
entidade familiar. Presunção. Impenhorabilidade. Exceção.   

DESTAQUE 

É possível a penhora de bem de família dado em garantia hipotecária pelo casal quando os cônjuges forem os 
únicos sócios da pessoa jurídica devedora.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade, ou não, de penhora do imóvel dado em garantia 
hipotecária de dívida contraída em favor de pessoa jurídica, da qual os únicos sócios da empresa executada são 
cônjuges e proprietários do bem, em razão da presunção do benefício gerado aos integrantes da família. 
Inicialmente, cumpre salientar que o acórdão embargado, da Terceira Turma, entendeu que "é possível a 
penhora de imóvel dado em garantia hipotecária de dívida contraída em favor de pessoa jurídica da qual são 
únicos sócios os cônjuges, proprietários do imóvel, pois o benefício gerado aos integrantes da família nesse caso 
é presumido". Já o acórdão paradigma (REsp 988.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 
08/06/2012) entendeu que "somente é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia 
foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro". 
Sobre o tema, prevalece nesta Corte o entendimento de que o proveito à família é presumido quando, em razão 
da atividade exercida por empresa familiar, o imóvel onde reside o casal (únicos sócios daquela) é onerado com 
garantia real hipotecária para o bem do negócio empresarial. Nesse sentido, constitui-se ônus dos prestadores 
da garantia real hipotecária, portanto, comprovar a não ocorrência do benefício direto à família, mormente 
tendo em vista que a imposição de tal encargo ao credor contrariaria a própria organicidade hermenêutica, 
inferindo-se flagrante também a excessiva dificuldade de produção probatória. Deste modo, pode-se assim 
sintetizar o tema: a) o bem de família é impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um dos 
sócios da pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; 
e b) o bem de família é penhorável quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel 
hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que não se beneficiaram dos valores auferidos 
(Informativo n. 627.)  

 

PROCESSO CC 157.664-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
23/05/2018, DJe 25/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO TRABALHO, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Competência. Plano de saúde coletivo. Entidade de autogestão vinculada ao 
empregador. Manutenção do ex-empregado. Natureza predominantemente 
civil do litígio. Justiça Comum Estadual. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de demanda com natureza predominantemente civil entre ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão 
vinculadas ao empregador. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito do conflito consiste em definir a competência para julgar controvérsias estabelecidas entre ex-
empregados (nas hipóteses de aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho sem justa causa) e operadoras 
de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador, acerca do direito de manter a condição 
de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato 
de trabalho. Inicialmente, vale destacar que a causa de pedir e o pedido delineados na petição inicial definem a 
competência para processar e julgar a controvérsia. Aqui, devem ser registradas algumas anotações sobre a 
natureza do litígio em demandas desse jaez. Primeiro, plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador 
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ao empregado não é considerado salário, conforme disposto no art. 458, §2º, IV, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, em redação dada pela Lei n. 10.243/01. Segundo, a operadora de plano de saúde de autogestão, 
vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, conforme 
disposto em Resolução Normativa n. 137/2006 da ANS. Terceiro, o fundamento jurídico para avaliar a 
procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de 
Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31. Essas razões permitem concluir pela inexistência de discussão sobre o 
contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado 
em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista. Via de consequência, 
há de se reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda (Informativo 
n. 627.) 

 

PROCESSO EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Lucros cessantes. Cabimento. 
Prejuízo presumido.   

DESTAQUE 

O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora 
do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o entendimento que encontrava 
dissonância no âmbito das Turmas responsáveis pelas matérias relativas a Direito Privado, se o prejuízo 
decorrente do atraso na entrega do imóvel depende de prova, ou, ao contrário, se deve ser presumido. O acórdão 
embargado (AgRg no REsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/06/2013), embora 
aplicando a Súmula 7/STJ, apreciou o mérito da controvérsia e entendeu que há necessidade de prova de que o 
apartamento, cuja entrega excedeu o prazo contratual, seria destinado à obtenção de renda. Já o acórdão 
paradigma (AgRg no Ag 1.036.023-RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 03/12/2010) 
entendeu que "há presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador pelo atraso na entrega de imóvel 
pelo promitente-vendedor, cabendo a este, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora 
contratual não lhe é imputável". Sobre o tema, prevalece nessa Corte o entendimento esposado no paradigma 
de que descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a 
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não 
demonstrada a finalidade negocial da transação (Informativo n. 626.)  

 

PROCESSO EREsp 973.725-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
Convocado Do TRF 5ª Região), por unanimidade, julgado em 
25/04/2018, DJe 02/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Seguro de vida. Acidente de trânsito. Embriaguez do segurado. Exclusão de 
cobertura. Vedação.  

DESTAQUE 

É vedada a exclusão de cobertura de seguro de vida em razão da embriaguez do segurado.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o entendimento que encontrava 
dissonância no âmbito das Turmas responsáveis pelas matérias relativas a Direito Privado, acerca do direito, ou 
não, de os beneficiários de seguro de vida receberem a respectiva indenização securitária quando constatado 
que o segurado estava embriagado na ocasião do acidente automobilístico que o levou a óbito. Sobre o tema, o 
Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, disciplinando o seguro de pessoas, estabeleceu em seu artigo 
1.440 que "a vida e as faculdades humanas também se podem estimar como objeto segurável, e segurar, no valor 
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ajustado, contra os riscos possíveis, como o de morte involuntária, inabilitação para trabalhar, ou outros 
semelhantes". Cabe salientar que, no âmbito de contrato de seguro de veículos, é aceitável que se presuma, 
cabendo prova em contrário, que a condução de veículos por motorista que se encontre sob os efeitos de bebida 
alcoólica configura agravamento do risco contratado, podendo ocasionar, casuísticamente, a exclusão da 
cobertura securitária que incide sobre a coisa. Todavia, não obstante as diferenças existentes nas espécies de 
seguro, no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, a questão, na generalidade dos casos, 
recebeu uniforme solução, tanto na hipótese de seguro de vida quanto no de automóveis, no sentido de que é 
possível a exclusão da cobertura securitária, a depender da comprovação do aumento decisivo do risco, não 
bastando, por si só, a situação de embriaguez do condutor segurado. Embora o estado mental do segurado possa 
ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro, a doutrina entende que é "da essência do seguro de vida para o 
caso de morte um permanente e contínuo agravamento do risco segurado". Desse modo, a jurisprudência da 
Segunda Seção deste Tribunal se uniformiza, adotando o entendimento de que, nos seguros de pessoas, é vedada 
a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em 
estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Informativo n. 625.) 

 

PROCESSO REsp 1.569.627-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por maioria, julgado 
em 22/02/2018, DJe 02/04/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Contrato de seguro de vida em grupo. Caráter temporário. Ausência de 
formação de reserva matemática. Regime financeiro de repartição simples. 
Cláusula de não renovação. Ausência de abusividade.  

DESTAQUE 

Nos contratos de seguro de vida em grupo não há direito à renovação da apólice sem a concordância da 
seguradora ou à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado 
no contrato.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se tem a seguradora o direito potestativo de optar pela não renovação de 
contrato de seguro de vida em grupo, diante de cláusula contratual que faculta tal direito a ambas as partes. 
Inicialmente cumpre salientar que, no julgamento do REsp 880.605/RN, DJe 17/9/2012, a Segunda Seção desta 
Corte Superior firmou a orientação de que a prerrogativa de não renovação dos contratos de seguro de vida em 
grupo, concedida a ambas as partes contratantes, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da 
própria natureza do contrato. Decidiu-se, nesse julgado, que a cláusula que permite a não renovação do contrato 
coletivo de seguro de vida encontra-se em perfeita harmonia com o princípio do mutualismo inerente a essa 
espécie de contrato e encontra amparo na distinção entre as modalidades individual e coletiva dessa espécie de 
avença, observados os respectivos regimes financeiros a que estão submetidos. Isso porque, apenas nos 
contratos individuais, desde que vitalícios ou plurianuais, há a formação de provisão matemática de benefícios 
a conceder, calculada atuariamente no início do contrato, a qual possibilita a manutenção nivelada do prêmio, 
que permanece inalterado mesmo com o envelhecimento do segurado e o aumento do risco. Por outro lado, em 
caso de resolução dessa espécie de contrato no curso de sua vigência, cabe a restituição da reserva já formada 
aplicando-se a regra estabelecida no art. 796, parágrafo único, do CC/2002, de modo a evitar o enriquecimento 
sem causa do segurador. Nos contratos de seguro coletivos, de vigência transitória, por natureza, o regime 
financeiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de 
vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Não se trata de 
contrato de capitalização. Findo o prazo do contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há 
reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à renovação da apólice sem a 
concordância da seguradora e nem à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no 
período delimitado no contrato. Assim, mesmo que o segurado tenha se mantido vinculado à apólice coletiva 
por décadas, não se formou uma poupança, pecúlio ou plano de previdência, que lhe garantiria, ou a seus 
beneficiários, segurança na velhice. Suas contribuições (prêmio), ano a ano, esgotaram-se na cobertura dos 
sinistros do grupo no período, realizadas, como já enfatizado, pelo sistema de repartição simples. Com efeito, a 
cláusula de não renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, 
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mediante prévia notificação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo 
verdadeiro direito potestativo. (Informativo n. 622.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.091.756-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, por maioria, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação civil pública. Proteção dos direitos do consumidor. DPVAT. Indenização 

às vítimas. Ausência de pertinência temática. Legitimidade ativa ad causam de 

associação. Ausência. 

DESTAQUE 

Associação com fins específicos de proteção ao consumidor não possui legitimidade para o ajuizamento de ação 

civil pública com a finalidade de tutelar interesses coletivos de beneficiários do seguro DPVAT. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação civil pública proposta por associação civil de defesa dos direitos de donas de casa e 

de consumidores por meio da qual pleiteia o recebimento das diferenças de indenização do seguro obrigatório 

(DPVAT) às vítimas de acidente de trânsito, com base nos montantes fixados pelo art. 3º da Lei n. 6.194/74. 

Nesse contexto discute-se, preliminarmente, a legitimidade e a própria existência de interesse processual da 

referida associação para o ajuizamento da demanda, fazendo-se necessário decidir, de início, se há 

correspondência entre a finalidade estatutária da entidade associativa e o objeto da lide. E, sob esse enfoque, 

tem-se que o seguro DPVAT, instituído e imposto por lei, não consubstancia sequer reflexamente uma relação 

consumerista, a revelar a ausência de pertinência temática da associação demandante com os interesses 

discutidos na presente ação. Em se tratando de uma obrigação imposta por lei, não há, por conseguinte, qualquer 

acordo de vontades e, principalmente, voluntariedade, entre o proprietário do veículo e as seguradoras 

componentes do consórcio seguro DPVAT, o que, por si, evidencia, de contrato, não se cuidar, mas sim de 

hipótese de responsabilidade legal objetiva, vinculada à teoria do risco, afigurando-se de todo desinfluente a 

demonstração, por parte do beneficiário, de culpa do causador do acidente. Evidenciado que o seguro DPVAT 

decorre de imposição legal e não de uma relação contratual, constata-se, de igual modo, a inexistência de uma 

relação consumerista, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 

Nesse sentido, não há, por parte das seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT, responsáveis por 

lei a procederem ao pagamento, qualquer ingerência nas regras atinentes à indenização securitária, inexistindo, 

para esse propósito, a adoção de práticas comerciais abusivas de oferta, de contratos de adesão, de publicidade, 

de cobrança de dívidas, etc. Aliás, diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo 

(esta sim, de inequívoca incidência da legislação protetiva do consumidor), a atuação das referidas seguradoras, 

adstrita à lei de regência, não é concorrencial, tampouco destinada à obtenção de lucro. Finalmente, seria 

impossível falar-se em vulnerabilidade, na acepção técnico-jurídica, das vítimas de acidente de trânsito - e muito 

menos do proprietário do veículo a quem é imposto o pagamento do "prêmio" do seguro DPVAT - perante a 

seguradoras, as quais não possuem qualquer margem discricionária para efetivação do pagamento da 

indenização securitária, sempre que presentes os requisitos estabelecidos na lei. Dessa forma, ausente, sequer 

tangencialmente, relação de consumo, não se afigura correto atribuir a uma associação, com fins específicos de 

proteção ao consumidor, legitimidade para tutelar interesses diversos, como é o caso dos que se referem ao 

seguro DPVAT, sob pena de desvirtuar a exigência da representatividade adequada, própria das ações coletivas. 

(Informativo n. 618.) 
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PROCESSO 
EREsp 1.508.190-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Embargos de divergência. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. 

Aposentadoria por invalidez. Presunção relativa da incapacidade. Perícia 

médica. Necessidade. 

DESTAQUE 

A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático 

de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia 

médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, ratificou orientação já consolidada pelas 

Turmas responsáveis pela uniformização das matérias relativas a Direito Privado, no sentido de que o 

reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o segurado faz jus à aposentadoria por 

incapacidade laboral não o exonera de fazer a demonstração de que efetivamente se encontra inválido, total ou 

parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro privado. O Ministro Relator 

salientou que, conquanto o contrato de seguro preveja cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, 

se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da 

invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento 

de defesa. Isso porque a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não induz presunção absoluta da 

incapacidade total do segurado, não podendo, dessa forma, vincular ou obrigar as seguradoras privadas. Aliás, 

a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), perfilhando tal posicionamento, normatizou a matéria no art. 

5º, parágrafo único, da Circular n. 302/2005, dispondo que a aposentadoria por invalidez concedida por 

instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente 

nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez 

Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por 

Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar através de declaração médica. (Informativo n. 616.) 

 

PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.298.441-GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 04/09/2018, DJe 13/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Contratos de compra e venda de imóveis a prazo. Valores decorrentes do 
INCC. Classificação. Receita bruta. Lucro presumido. Imposto de renda sobre 
pessoa jurídica. Incidência.   

DESTAQUE 

A parcela decorrente do INCC integra a receita bruta decorrente da venda do bem imóvel, sendo possível o seu 
acréscimo à base de cálculo do lucro presumido para fins de incidência do imposto de renda.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O Índice Nacional de Construção Civil - INCC é utilizado para a correção do valor do imóvel objeto de 
financiamento enquanto a obra estiver em execução e, assim, a parcela respectiva não tem natureza de variação 
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monetária do direito de crédito a que se refere o art. 9º da Lei n. 9.718/1998. É fato que a incidência desse índice 
implica aumento do valor das parcelas pagas, mas tal majoração não está relacionada à remuneração ou 
correção monetária do crédito acordado entre as partes e sim à variação do próprio custo de construção do bem 
imóvel vendido, podendo-se, assim, concluir que o valor alusivo a tal atualização compõe o preço tal como 
acordado no contrato de compra e venda. Nesse caminho, é correto o entendimento de que, por se tratar de 
quantia efetivamente recebida pela venda da unidade imobiliária, ainda que de forma parcelada, deve integrar 
a receita bruta da pessoa jurídica, como previsto no art. 25, I, da Lei n. 9.430/1996, combinado com os arts. 30 
e 31 da Lei n. Lei n. 8.981/1995, na redação anterior à Lei n. 12.973/2014. Nessa linha, percebe-se que a parcela 
decorrente do Índice Nacional da Construção Civil - INCC não pode ser classificada como receita financeira, 
submetida à tributação em separado. A propósito, deve-se registrar que a Segunda Turma, no julgamento do 
RESP 1.432.952/PR, ao decidir sobre a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os juros e correção 
monetária aplicados aos contratos de compra e venda de imóveis, externou o entendimento segundo o qual, "se 
a correção monetária e os juros (receitas financeiras) decorrem diretamente das operações de venda de imóveis 
realizadas pelas empresas - operações essas que constituem os seus objetos sociais -, tais rendimentos devem 
ser considerados como um produto da venda de bens e/ou serviços, ou seja, constituem faturamento, base de 
cálculo das contribuições PIS e COFINS, pois são receitas inerentes e acessórias aos referidos contratos e devem 
seguir a sorte do principal". Mutatis mutandis, esse precedente é aplicável ao caso dos autos, porquanto lá, ao 
contrário daqui, as construtoras pretenderam inserir "os juros e correção" no conceito de receitas financeiras a 
que se refere o art. 9º da Lei n. 9.718/1998, em vez de no conceito de faturamento. (Informativo n. 633.) 

 

SEGUNDA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.569.840-MT, Rel. Min. Francisco Falcão, por unanimidade, 
julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Contrato de arrendamento mercantil (leasing). Descaracterização. Prazo 
mínimo de vigência. Vida útil do bem arrendado.   

DESTAQUE 

Fica descaracterizado o contrato de arrendamento mercantil (leasing) se o prazo de vigência do acordo 
celebrado não respeitar o período mínimo estabelecido com base na vida útil do bem arrendado.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o 
contrato de arrendamento mercantil (leasing) somente poderá ser descaracterizado no caso da ocorrência de 
um dos cenários jurídicos previstos nos arts. 2º, 9º, 11, §1º, 14 e 23 da Lei n. 6.099/1974. No entanto, verifica-
se que o art. 23 da Lei n. 6.099/1974 prevê que o Conselho Monetário Nacional possui autorização para expedir 
normas regulamentadoras acerca da atividade de arrendamento mercantil, sendo possível, inclusive, a exclusão 
ou limitação de modalidades de operação. Nesse contexto, com base no conteúdo da sessão do Conselho 
Monetário Nacional de 28/8/1996, o Banco Central do Brasil publicou a Resolução n. 2.309/1996, a qual, no art. 
8º, inciso I, alíneas "a" e "b", de seu anexo, prevê que os contratos de arrendamento mercantil financeiro devem 
estabelecer o prazo mínimo de vigência, estipulados de acordo com a vida útil do bem arrendado. O prazo 
delimitado pelo CMN para o arrendamento mercantil financeiro é de: a) dois anos compreendidos entre a data 
de entrega dos bens à arrendatária, consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de 
vencimento da última contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual ou inferior 
a cinco anos; ou b) três anos observada a definição do prazo constante da alínea anterior, para o arrendamento 
de outros bens. Dessa forma, na hipótese de o bem arrendado possuir vida útil superior a cinco anos e o prazo 
de vigência do contrato for inferior a dois ou três anos, conforme exigido pela referida lei, o contrato de 
arrendamento fica descaracterizado. (Informativo n. 632.) 
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TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Atraso em voo internacional. Dano moral presumido (in re ipsa). Inocorrência. 
Necessidade de comprovação.   

DESTAQUE 

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, revela-se importante anotar que esta Corte Superior tem perfilhado o entendimento de que "o dano 
moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, 
in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos 
suportados pelo passageiro" (REsp 299.532/SP, 4ª Turma, DJe 23/11/2009). Contudo, a presunção de dano 
moral in re ipsa, independentemente da duração do atraso e das demais circunstâncias envolvidas, exige 
maiores reflexões sobre a controvérsia. É que vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se 
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do 
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso de 
voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e 
dignidade pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete , frisa-se, abalo este que 
não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso na saída da aeronave em si. Por 
oportuno, convém mencionar que as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a 
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar 
particularidades a serem observadas: I) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, 
isto é, a real duração do atraso; II) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos 
passageiros; III) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea 
a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se foi oferecido suporte material (alimentação, 
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; V) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou 
por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (Informativo n. 638.)  

 

PROCESSO REsp 1.731.735-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 13/11/2018, DJe 22/11/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Despesas condominiais. Imóvel objeto de alienação fiduciária. 
Responsabilidade do credor fiduciário. Consolidação de sua propriedade 
plena. Necessidade.   

DESTAQUE 

A responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da 
consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na 
posse do imóvel.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei n. 9.514/1997 deixou expressamente consignado, em seu art. 23, parágrafo único, que "com a constituição 
da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o 
fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel". Com o advento da Lei n. 10.931/2004 introduziu-se o § 8º ao art. 
27 da Lei n. 9.514/1997, segundo o qual: "Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, 
contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja 
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posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser 
imitido na posse". Mais recentemente, essa divisão foi reafirmada com a edição da Lei n. 13.043/2014, que 
introduziu o art. 1.368-B ao CC/2002. Aparentemente, com a interpretação literal dos mencionados dispositivos 
legais, chega-se à conclusão de que o legislador procurou mesmo proteger os interesses do credor fiduciário, 
que tem a propriedade resolúvel como mero direito real de garantia voltado à satisfação de um crédito. Ocorre 
que a proteção indefinida do credor fiduciário contrasta-se com outro interesse digno de tutela: o interesse dos 
titulares de créditos gerados pelo próprio bem dado em garantia (a exemplo do IPTU, das despesas 
condominiais, etc.) que, se não puderem satisfazê-lo mediante a penhora ou excussão da coisa, ficarão 
desprotegidos. A fim de estancar eventuais choques de interesses porventura existentes, uma solução que se 
admite é a de que o devedor fiduciante, titular de direito real de aquisição - e que possui valor econômico -, 
tenha tal direito penhorado pelos demais credores em geral, em especial pelos credores de despesas geradas 
pelo próprio bem - a exemplo do condomínio quando da cobrança de despesas condominiais. Nessa hipótese o 
credor das despesas originadas pelo bem não adquire a propriedade plena, mas sub-roga-se na posição jurídica 
de titular de direito expectativo real de aquisição do devedor fiduciante. O credor fiduciário, por sua vez, 
mantêm íntegra a sua garantia. Dessume-se que, de fato, a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento 
das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em 
garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO REsp 1.641.038-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 06/11/2018, DJe 12/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Usucapião de imóvel rural. Pessoa jurídica brasileira. Maioria do capital social 
controlado por estrangeiros. Lei n. 5.709/1971. Requisitos especiais. 
Possibilidade jurídica do pedido. 

DESTAQUE 

É juridicamente possível a usucapião de imóveis rurais por pessoa jurídica brasileira com capital 
majoritariamente controlado por estrangeiros, desde que observadas as mesmas condicionantes para a 
aquisição originária de terras rurais por pessoas estrangeiras - sejam naturais, jurídicas ou equiparadas.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se é juridicamente possível a usucapião por pessoa jurídica brasileira, cujo 
capital social seja majoritariamente controlado por estrangeiros. De início, anote-se que, por força do art. 1º, § 
1º, c/c art. 8º da Lei n. 5.709/1971, a pessoa jurídica brasileira também incidirá nas mesmas restrições impostas 
à estrangeira, caso participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria 
do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. De outro lado, também não se verifica correta a 
interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao art. 8º da Lei n. 5.709/1971, no sentido de afastar a 
possibilidade de usucapião. No entanto, as mesmas condicionantes devem ser observadas tanto na aquisição 
derivada quanto na originária. Com efeito, as mesmas limitações existentes na aquisição de terras rurais para 
as pessoas estrangeiras - sejam naturais, jurídicas ou equiparadas - devem ser observadas na usucapião desses 
imóveis. Da mesma forma, é possível que a pessoa jurídica estrangeira ou equiparada utilize a via prescricional 
comum para a aquisição de imóvel rural, desde que preencha todos os requisitos previstos na legislação. Com 
efeito, não poderá se socorrer da usucapião especial de imóvel rural, prevista no art. 191 da CF/88, mas a 
usucapião comum ainda lhe está ao alcance. Entre os requisitos que deverão ser demonstrados, conforme 
doutrina, encontram-se: (i) a demonstração de que o imóvel rural se destine à implantação de projetos agrícolas, 
pecuários ou industriais, vinculados aos objetivos estatutários da pessoa jurídica usucapiente (art. 5º da Lei n. 
5.709/1971); (ii) comprovação de que "a soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, físicas ou 
jurídicas, não ultrapassa 1/4 da superfície dos Municípios onde se situem, comprovada por certidão do Registro 
de Imóveis" (art. 5º do Decreto n. 74.965/1974, que regulamenta a Lei n. 5.709/1971); (iii) comprovação de 
que as pessoas de mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias, em cada Município, de mais de 40% 
(quarenta por cento) do limite fixado no item anterior (art. 5º, § 1º, do Decreto n. 74.965/1974); e (iv) a 
dimensão de totalidade dos imóveis rurais da pessoa jurídica usucapiente não poderá exceder 100 (cem) 
módulos de exploração - MEIs, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.629/1993. (Informativo n. 637.) 
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PROCESSO REsp 1.713.619-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
16/10/2018, DJe 12/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Planos de saúde. Art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Pagamento integral. 
Abrangência. Resolução normativa n. 279/2011 da ANS. Plano de saúde 
destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos. 
Impossibilidade.   

DESTAQUE 

O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei n. 9.656/1998 deve corresponder ao valor da contribuição 
do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-
empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que a redação anterior do art. 30 da Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) 
dispunha de forma clara que "o pagamento integral" refere-se à integralidade da contribuição do ex-empregado 
e a suportada por seu ex-empregador na vigência do seu contrato de trabalho. O "pagamento integral" da atual 
redação do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, com efeito, deve corresponder ao valor da contribuição do ex-
empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, 
pelos preços praticados aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para manutenção do 
equilíbrio do contrato de plano de saúde cativo e de longa duração. Impor ao aposentado ou ao demitido sem 
justa causa preços diferenciados dos funcionários ativos, esvaziaria, por completo, o sentido protetivo do 
usuário do plano de saúde coletivo que extingue seu contrato de trabalho. Esse entendimento também decorre 
da própria natureza do contrato do plano de assistência à saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que 
rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva 
obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual. Não é lícito que se apresente, 
com esse propósito, valor diferenciado para os ex-empregados, tampouco se eximam as ex-empregadoras da 
comprovação daquilo que efetivamente suportavam quando ativo o contrato de trabalho. A própria LPS, no art. 
16, exige que o beneficiário do plano de saúde seja adequadamente informado sobre as características 
essenciais do seu contrato de plano de saúde, o que, na espécie, representaria a real ciência durante todo o seu 
contrato de trabalho, do valor da sua contribuição e da parcela subsidiada por sua empregadora. A contratação 
de novo plano, com características díspares do plano usufruído na vigência do contrato de trabalho, desvirtua o 
preceito do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, que garante ao aposentado, bem como eventuais dependentes, a 
manutenção como beneficiário nas mesmas condições com a assunção do pagamento integral da mensalidade - 
compreendido, reitere-se, ao que vinha pagando enquanto empregado, acrescido ao montante que era pago pela 
empregadora na vigência do contrato de trabalho mais os reajustes legais aplicados aos empregados ativos. 
(Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.764.859-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 06/11/2018, DJe 08/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Plano de assistência à saúde. Atendimento ambulatorial. Urgência e 
emergência. Cobertura limitada a 12 (doze) horas. Abusividade da cláusula 
contratual. Inocorrência. Súmula n. 302/STJ. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

O teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde 
que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, refere-se, expressamente, à segmentação hospitalar, 
e não à ambulatorial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, é de suma relevância consignar que todo plano de assistência à saúde - em detida observância às 
características de sua específica segmentação contemplada no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, cuja cobertura há 
de observar, no mínimo, a extensão dos serviços médicos constantes no plano referência, previsto no art. 10 do 
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mesmo diploma legal - deverá prover a cobertura dos procedimentos de urgência e de emergência. Nesse 
contexto, o Conselho de Saúde Suplementar editou a Resolução n. 13, de 3 de novembro de 1998, que disciplinou 
a cobertura do atendimento (obrigatório) nos casos de urgência e de emergência, com especificação de sua 
abrangência em cada segmentação de atendimento. Ao regulamentar o segmento atendimento ambulatorial, a 
Resolução CONSU n. 13 preceituou, em seu art. 2º, que o correlato plano deverá garantir a cobertura de urgência 
e de emergência, limitada até as 12 (doze) primeiras horas do atendimento. Estabeleceu-se que, superado esse 
espaço de tempo, e sendo necessária a internação hospitalar - atendimento que refoge do segmento 
atendimento ambulatorial -, cessa a responsabilidade financeira da operadora e, caso, a unidade hospitalar em 
que o paciente se encontre não tenha condições de conferir prosseguimento no atendimento do paciente, 
deverá, ainda, promover sua remoção para hospital capacitado para tal. Em havendo contratação do segmento 
atendimento hospitalar, dispôs o art. 3º da aludida resolução que o respectivo contrato deverá oferecer 
cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do 
paciente até a sua alta, ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções, portanto, sem 
nenhuma limitação de tempo. Compreende-se, pois, que, nos casos de urgência e emergência, após o lapso 
temporal de 12 (doze) horas, no qual se prestou todos os serviços médicos próprios do segmento ambulatorial, 
a eventual necessidade de internação hospitalar, por definição legal e regulamentar, refoge daquela 
segmentação ajustada. Cessa, a partir de então, a responsabilidade da operadora, incumbindo zelar para que o 
paciente seja conduzido para unidade hospitalar (da rede pública ou privada, indicada pelo paciente ou familiar) 
na qual seja possível o prosseguimento do atendimento hospitalar, se, no local, não houver condições para tanto. 
Assim, o disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação 
hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano 
de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação 
hospitalar, e não à ambulatorial. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.645.612-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 16/10/2018, DJe 12/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de divórcio. Natureza personalíssima. Cônjuge alegadamente incapaz. 
Representação por curador provisório. Excepcionalidade. 

DESTAQUE 

A ação de divórcio não pode, em regra, ser ajuizada por curador provisório. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, a ação de divórcio foi ajuizada pelo curador provisório, em representação do cônjuge alegadamente 
incapaz, tendo a sentença e o acórdão recorrido afastado a preliminar suscitada pelo recorrente ao fundamento 
de que a lei não faz distinção entre a espécie de curatela exigível para o ajuizamento da ação - se provisória ou 
se definitiva. Examinando-se a justificativa que deu origem ao projeto de lei destinado a criar a figura do curador 
provisório - PLC n. 71/2005 (proteger o interditando com a nomeação de curador provisório para a prática de 
atos de vida civil, exceto alienação ou oneração de bens), a natureza jurídica da nomeação de curador provisório 
(tutela provisória antecipada) e a exigência legal de que a nomeação judicial especifique quais atos poderão ser 
praticados pelo curador (especialmente atos de gestão negocial e patrimonial), conclui-se não ser possível 
equiparar o curador provisório e o curador definitivo de modo que a melhor interpretação aos arts. 1.576, 
parágrafo único, e 1.582, caput, do CC/2002, é no sentido de, em regra, limitar a sua incidência exclusivamente 
ao curador definitivo, especialmente diante da potencial irreversibilidade dos efeitos concretamente 
produzidos com a eventual procedência da ação de dissolução de vínculo conjugal ajuizada pelo curador 
provisório, inclusive no que diz respeito a terceiros. Diante desse cenário, é possível concluir, em síntese, que: 
(i) a ação em que se pleiteia a dissolução do vínculo conjugal, por possuir natureza personalíssima, deve ser 
ajuizada, em regra, pelo próprio cônjuge; (ii) excepcionalmente, admite-se a representação processual do 
cônjuge por curador, ascendente ou irmão; (iii) justamente em virtude de se tratar de representação de natureza 
absolutamente excepcional, a regra que autoriza terceiros a ajuizarem a ação de dissolução de vínculo conjugal 
deverá ser interpretada restritivamente, limitando-se a sua incidência apenas à hipótese de curatela definitiva; 
(iv) em situações ainda mais excepcionais, poderá o curador provisório ajuizar a ação de dissolução do vínculo 
conjugal em representação do cônjuge potencialmente incapaz, desde que expressa e previamente autorizado 
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pelo juiz após a oitiva do Ministério Público, como orientam os arts. 749, parágrafo único, do CPC/2015, e 87 da 
Lei n. 13.146/2015. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.762.786-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, 
julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de indenização por danos morais. Partida de futebol. Agressões físicas e 
verbais. Responsabilidade civil configurada. Competência da Justiça Comum. 
Punição aplicada também na esfera da Justiça Desportiva. Irrelevância.   

DESTAQUE 

Agressões físicas e verbais perpetradas por jogador profissional contra árbitro de futebol, na ocasião de disputa 
de partida de futebol, constituem ato ilícito indenizável na Justiça Comum, independentemente de eventual 
punição aplicada na esfera da Justiça Desportiva.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 9.615/1998 (denominada "Lei 
Pelé"), a competência da Justiça Desportiva limita-se a transgressões de natureza eminentemente esportivas, 
relativas à disciplina e às competições desportivas. A doutrina preconiza que mesmo naquelas modalidades em 
que o contato físico é considerado normal, como no futebol, ainda assim os atletas devem sempre zelar pela 
integridade física do seu adversário. Eventual ato exacerbado, com excesso de violência, que possa ocasionar 
prejuízo aos demais participantes da competição, pode gerar a obrigação de reparação. In casu, a conduta do 
jogador, mormente a sorrateira agressão física pelas costas, revelou-se despropositada e desproporcional, 
transbordando em muito o mínimo socialmente aceitável em partidas de futebol, apta a ofender a honra e a 
imagem do árbitro, que estava zelando pela correta aplicação das regras esportivas. Assim, o alegado ilícito que 
o autor da demanda atribui ao réu, por não se fundar em transgressão de cunho estritamente esportivo, pode 
ser submetido ao crivo do poder judiciário, para que seja julgado à luz da legislação que norteia as relações de 
natureza privada, no caso, o Código Civil. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.696.214-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, 
julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Ação de obrigação de fazer. Corretora de criptomoedas. Rescisão unilateral do 
contrato de conta-corrente. Prévia e regular notificação realizada pela 
instituição financeira. Inexistência de prática comercial abusiva ou exercício 
abusivo do direito.   

DESTAQUE 

O encerramento de conta-corrente usada na comercialização de criptomoedas, observada a prévia e regular 
notificação, não configura prática comercial abusiva ou exercício abusivo do direito.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Diante da inegável repercussão nas novas relações jurídicas advindas do uso e da circulação das moedas digitais, 
notadamente a bitcoin, especializada doutrina passou a dela tratar, ressaltando, entre as suas características, a 
desnecessidade de um terceiro intermediário para a realização de transações e a ausência de autoridade estatal 
reguladora. Ressai evidenciado, portanto, que o serviço bancário de conta-corrente oferecido pelas instituições 
financeiras em nada repercute na circulação ou na utilização das moedas virtuais, que, como visto, não 
dependem de intermediários, possibilitando a operação comercial e/ou financeira direta entre o transmissor e 
o receptor da moeda digital. Nesse contexto, tem-se, a toda evidência, que a utilização de serviços bancários, 
especificamente o de abertura de conta-corrente, dá-se com o claro propósito de incrementar sua atividade 
produtiva de intermediação, não se caracterizando, pois, como relação jurídica de consumo - mas sim de insumo 
-, a obstar a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Por consectário, o 
encerramento de conta-corrente, antecedido de regular notificação, não constitui prática abusiva comercial, na 
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esteira da legislação consumerista. Ademais, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho 
Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, 
VIII). E, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do 
Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente 
possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes 
contratantes, desde que observada a comunicação prévia. Nessa linha de entendimento, atendo-se à natureza 
do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de 
execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições 
financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 
39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa medida, longe de encerrar abusividade, tem-se por 
legítima, sob o aspecto institucional, a recusa da instituição financeira em manter o contrato de conta-corrente, 
utilizado como insumo, no desenvolvimento da atividade empresarial de intermediação de compra e venda de 
moeda virtual, a qual não conta com nenhuma regulação do Conselho Monetário Nacional. De igual modo, sob o 
aspecto mercadológico, também se afigura lídima a recusa em manter a contratação, se sua atividade 
empresarial se apresenta, no mercado financeiro, como concorrente direta e produz impacto no faturamento da 
instituição financeira. Dessa maneira, o proceder levado a efeito pela instituição financeira não configura 
exercício abusivo do direito. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.676.623-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de prestação de contas. Contrato de agência. Promoção de venda de 
quotas de consórcio. Administração de bens de terceiros. Apuração unilateral 
da remuneração. Posse de documentos relevantes. Dever de prestar contas.  

DESTAQUE 

É cabível a propositura de ação de prestação de contas para apuração de eventual saldo, e sua posterior 
execução, decorrente de contrato relacional firmado entre administradora de consórcios e empresa responsável 
pela oferta das quotas consorciais a consumidores. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da utilização da ação de 
prestação de contas se orientou conforme a identificação da existência de uma relação de direito material 
consubstanciada em administração de interesses de terceiros. Com efeito, a natureza jurídica da relação de 
direito material encontra-se presente na ratio decidendi no enunciado n. 259/STJ ("a ação de prestação de 
contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária"), bem como, na via reversa, serviu de 
fundamento central para o afastamento do interesse de agir de clientes bancários para discutir relações de 
mútuo feneratício. Isso porque a ação de prestação de contas possui rito especial, muito mais célere e 
simplificado, no intuito de obter o rápido acertamento de lançamentos havidos a crédito ou a débito para, ao 
final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes. E essa maior celeridade somente se justifica em 
razão da existência de uma relação jurídica, na qual as partes reconhecem a transferência da administração de 
seus bens ou interesses a outrem. Ao aceitar o encargo de administrar interesses jurídicos de terceiros, nasce 
também, por decorrência lógica, o dever de prestar ao titular do direito todas as informações necessárias a 
respeito da administração, especialmente aquelas que se referem a pagamentos e recebimentos realizados em 
seu nome e que demonstram o efetivo resultado da administração realizada. No caso em análise, o vínculo entre 
as partes litigantes é típico contrato de agência, regulado pelos arts. 710 e seguintes do CC/2002, por meio do 
qual a promotora das vendas se obriga a disponibilizar ao consumidor a aquisição de quotas consorciais, 
mediante remuneração, recolhendo propostas e transmitindo-as a administradora do consórcio (contratante). 
Dessa forma, é evidente o dever de prestação de contas, sendo corolário lógico o reconhecimento da 
legitimidade ativa e passiva das partes contratantes. (Informativo n. 636.) 
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PROCESSO REsp 1.689.074-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 16/10/2018, DJe 18/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Multa cominatória fixada 
em demanda pretérita. Descumprimento. Dano moral configurado. 
Cumulação. Possibilidade. 

DESTAQUE 

É cabível o pedido de indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em 
demanda pretérita envolvendo as mesmas partes, na qual foi fixada multa cominatória. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inscrição indevida 
em cadastro de inadimplentes gera dano moral passível de indenização, salvo constatada a existência de outras 
anotações preexistentes àquela que deu origem a ação reparatória (Súmula 385/STJ). Na hipótese, o Magistrado 
de primeiro grau julgou procedente pedido de indenização, tendo em vista a manutenção da negativação do 
nome da autora em cadastro de proteção ao crédito mesmo após determinação judicial de retirada, proferida 
em processo distinto no qual foi fixada multa cominatória. A referida indenização visa a reparar o abalo moral 
sofrido em decorrência da verdadeira agressão ou atentado contra dignidade da pessoa humana. A multa 
cominatória, por outro lado, tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada 
justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento daquela obrigação. Encontra justificativa no 
princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das 
decisões judiciais cominatórias. Verifica-se, portanto, que os institutos em questão têm natureza jurídica e 
finalidades distintas. A multa tem finalidade exclusivamente coercitiva e a indenização por danos morais tem 
caráter reparatório de cunho eminentemente compensatório, portanto, perfeitamente cumuláveis. 
(Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.677.079-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Bem imóvel. Alienação fiduciária em garantia. Direitos do devedor fiduciante. 
Penhora. Impossibilidade. Bem de família legal. Lei n. 8.009/1990.   

DESTAQUE 

Os direitos do devedor fiduciante sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia possuem 
a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato 
de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal 
(Lei n. 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). De início, para a aplicação da regra de 
impenhorabilidade do bem de família, a lei exige, em regra, que a propriedade pertença ao casal ou à entidade 
familiar, pois o legislador utilizou o termo "imóvel residencial próprio". Por conseguinte, se o imóvel sobre o 
qual incidiu a constrição pertence a terceiro não integrante do grupo familiar, este não pode, em regra, alegar a 
referida proteção legal. Contudo, a doutrina, alicerçada nos propósitos sociais tutelados pela Lei n. 8.009/1990, 
afirma que a proteção da impenhorabilidade também visa proteger a posse da família sobre o imóvel utilizado 
para a sua moradia, ainda que não tenha o título de propriedade. Nesse contexto, a exegese que melhor 
representa o objetivo legal compreende que a expressão "imóvel residencial próprio" engloba a posse advinda 
de contrato celebrado com a finalidade de transmissão da propriedade, a exemplo do compromisso de compra 
e venda ou de financiamento de imóvel para fins de moradia. Isso porque não se pode perder de vista que a 
proteção abrange o imóvel em fase de aquisição, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem necessário 
à habitação da entidade familiar. Assim, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, 
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havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si (art. 25, caput, da 
Lei n. 9.514/1997), deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO REsp 1.639.035-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por maioria, 
julgado em 18/09/2018, DJe 15/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Contratos coligados. Abertura de crédito e swap. Princípio da gravitação 
jurídica. Compromisso arbitral. Extensão da eficácia. Possibilidade.   

DESTAQUE 

Reconhecida a coligação contratual, é possível a extensão da cláusula compromissória prevista no contrato 
principal de abertura de crédito aos contratos de swap.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente registre-se que nos contratos coligados as partes celebram uma pluralidade de negócios jurídicos 
tendo por desiderato um conjunto econômico, criando entre eles efetiva dependência. Nesse sistema, o contrato 
reputado como sendo o principal determina as regras que deverão ser seguidas pelos demais instrumentos 
negociais que a este se ajustam. Assim, além da necessidade de interpretação em conjunto dos referidos 
contratos soma-se a incidência do princípio da gravitação jurídica, pelo qual, de acordo com a doutrina, tudo o 
que ocorre no contrato principal repercute no acessório. Dessa forma, não se mostra razoável que uma cláusula 
compromissória inserta no contrato principal de abertura de crédito não tenha seus efeitos estendidos aos 
contratos de swap. (Informativo n. 635.)  

 

PROCESSO REsp 1.731.464-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 25/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Ação de cobrança. Distribuição de lucro. Sociedade empresária limitada. 
Ilegitimidade passiva do sócio não configurada. Citação da sociedade. 
Desnecessidade.   

DESTAQUE 

Na ação de cobrança, é desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro 
social integram a lide.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos termos do art. 601, parágrafo único, do NCPC, na ação de dissolução parcial de sociedade limitada, é 
desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro social integram a lide. 
Assim, da mesma forma, não há motivo para reconhecer o litisconsórcio passivo na hipótese de simples 
cobrança de valores quando todos os sócios foram citados. Por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 
passiva do sócio ou necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a sociedade, tendo em conta que, se 
todos os sócios já integram a lide, consideram-se representados os interesses da sociedade empresária. Além 
do mais, na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da instrumentalidade das formas, 
sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250, ambos do CPC/1973 (arts. 
282 e 283, ambos do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando deles não tenham 
decorrido prejuízos concretos. (Informativo n. 635.)  
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PROCESSO REsp 1.698.701-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Uso indevido de imagem. Fins comerciais. Enriquecimento sem causa. Dever 
de restituição. Lucro da intervenção. Forma de quantificação.  

DESTAQUE 

Cabe ao perito, na fase de liquidação da sentença, a tarefa de encontrar o melhor método de quantificação do 
que foi auferido, sem justa causa, às custas do uso não autorizado de imagem em campanha publicitária, 
observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no denominado lucro 
patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de 
imagem; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores 
correspondentes a outros fatores que contribuíram para a obtenção do lucro, tais como a experiência do 
interventor, suas qualidades pessoais e as despesas realizadas; e d) distribuição do lucro obtido com a 
intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar, dentre outros pontos, a forma de quantificação do lucro da intervenção, que, 
de acordo com o conceito trazido pela doutrina, representa o "lucro obtido por aquele que, sem autorização, 
interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta intervenção". Destaque-
se que tarefa muito mais complexa do que reconhecer o dever de restituição dos lucros auferidos por meio da 
indevida intervenção no direito alheio é a quantificação do numerário a ser devolvido em cada caso submetido 
à apreciação judicial. Não é razoável deixar ao arbítrio do julgador a fixação de um percentual aleatório a título 
de lucro da intervenção. Existem meios eficazes de se chegar a um valor mais justo e adequado aos propósitos 
do instituto do enriquecimento sem causa, de preservar a livre disposição de direitos e de inibir a prática de 
atos contrários ao ordenamento jurídico. Assim, parte da doutrina tenta traçar uma regra geral para a 
determinação do objeto da restituição, a qual serve de norte para que, na fase de liquidação de sentença, um 
profissional dotado de melhores condições técnicas chegue a um resultado mais próximo do verdadeiro 
acréscimo patrimonial auferido às custas da utilização não autorizada do direito de imagem. No caso em análise, 
trata-se de ação de indenização, proposta por atriz em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua 
imagem em campanha publicitária, na qual se requer a restituição de todos os benefícios econômicos que a ré 
obteve na venda dos produtos atrelados ao nome e à imagem da autora. Desse modo, diante das peculiaridades 
do caso em análise, cabe ao perito a tarefa de encontrar o melhor método de quantificação do que foi auferido, 
sem justa causa, às custas do uso não autorizado da imagem da autora em campanha publicitária, observados 
os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no denominado lucro patrimonial; b) 
delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora; 
c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores correspondentes 
a outros fatores que contribuíram para a obtenção do lucro, tais como a experiência do interventor, suas 
qualidades pessoais e as despesas realizadas; e d) distribuição do lucro obtido com a intervenção 
proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica. (Informativo n. 634.)  

 

 

PROCESSO REsp 1.724.544-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Compromisso de compra e venda. Imóvel na planta. Restituição dos valores 
pagos pela intermediação. Prescrição. Termo inicial. Data do efetivo 
pagamento. 

DESTAQUE 

O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão 
de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total). 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, nos termos do art. 189 do CC/2002, a pretensão nasce com a violação do 
direito, consagrando o princípio da actio nata. O direito subjetivo da reparação nasce com a lesão. Assim sendo, 
não há sustentação na alegação de que o termo inicial da prescrição seria a data da celebração do contrato pelo 
simples fato de que nele teria constado o valor total que seria pago a título de comissão de corretagem. A lesão 
ao direito subjetivo só se deu com o pagamento integral, com o desembolso total da prestação. Dessa forma, na 
demanda em que se pretende a restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de 
corretagem, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da contraprestação total (global), já que não 
se pode pleitear a devolução daquilo que ainda não foi pago no seu todo. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, 
no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Raul Araújo, 
apreciando questão semelhante, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição da 
pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento. 
(Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.742.233-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Contrato de participação financeira em empresa de telefonia. 
Complementação de ações. Planta Comunitária de Telefonia - PCT. Critério do 
balancete mensal. Súmula 371/STJ. Inaplicabilidade.   

DESTAQUE 

O critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é inaplicável aos contratos de participação 
financeira em empresa de telefonia celebrados na modalidade Planta Comunitária de Telefonia - PCT.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar se é aplicável o critério do balancete mensal a um contrato de Planta 
Comunitária de Telefonia - PCT, em que a participação financeira se deu por dação da planta comunitária em 
pagamento, nos termos da Portaria n. 117/1991 do Ministério das Comunicações. No sistema de PCT, os 
usuários não contratavam diretamente os serviços de telefonia, como nos contratos do sistema Plano de 
Expansão, mas sim a construção da planta comunitária, ou seja, da rede local de telefonia, para atender àquela 
localidade. Assim, após a sua implantação, essa rede local era avaliada e incorporada ao patrimônio da 
companhia telefônica, sendo, então, emitidas as ações correspondentes em favor dos usuários com base no valor 
da avaliação. Considerando essa particularidade do sistema PCT, impõe-se concluir que é inerente a essa 
modalidade de contratação a existência de um intervalo de tempo entre a data da integralização do contrato e a 
data da efetiva retribuição acionária. Como corolário, pode-se afirmar que a emissão de ações com base no 
balancete do mês da integralização no sistema PCT importaria violação direta à norma do art. 8º da Lei n. 
6.404/1976, pois o preço pago pelo usuário no momento da contratação não equivale necessariamente ao valor 
pelo qual a rede de telefonia será avaliada, após efetivamente implantada, sendo certo que o referido enunciado 
normativo determina que os bens devem ser incorporados ao patrimônio da companhia pelo valor de avaliação. 
Registre-se que a data da integralização é considerada a data do pagamento do preço, ou a do pagamento da 
primeira parcela, no caso de parcelamento. No sistema PCT, como a integralização não se dá no momento do 
pagamento do preço, mas posteriormente, mediante dação de bens à companhia, é forçoso concluir que o 
critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é incompatível com a Portaria n. 117/1991. 
(Informativo n.634.) 

 

  



 

117 
 

 

PROCESSO REsp 1.582.178-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, 
julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Direito das sucessões. Direito real de habitação. Art. 1.831 do Código Civil. 
União estável reconhecida. Companheiro sobrevivente. Patrimônio. 
Inexistência de outros bens. Irrelevância. 

DESTAQUE 

O reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, não pressupõe a 
inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Registre-se inicialmente que o art. 1.831 do Código Civil e o art. 7º da Lei n. 9.278/1996 impôs como a única 
condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à 
residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário 
deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais. Nenhum dos mencionados 
dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de 
outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Não é por outro motivo 
que a Quarta Turma, debruçando-se sobre controvérsia semelhante, entendeu que o direito real de habitação é 
conferido por lei, independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros 
imóveis (REsp 1.249.227/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/12/2013, DJe 25/3/2014). Com 
efeito, o objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia 
ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, 
mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo 
e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram 
não somente residência, mas um lar. Além disso, a norma protetiva é corolário dos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da solidariedade familiar que tutela o interesse mínimo de pessoa que, em regra, já se encontra 
em idade avançada e vive momento de inconteste abalo resultante da perda do consorte. (informativo n. 633.) 

 

PROCESSO REsp 1.750.570-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Advogado. Mandato. Descumprimento. Abuso de poder. Responsabilidade 
civil. Configuração. Anulação prévia do ato praticado. Desnecessidade. 

DESTAQUE 

A responsabilidade pelos danos decorrentes do abuso de poder pelo advogado-mandatário independe da prévia 
anulação judicial do ato praticado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso vertente, tem-se a situação em que o mandatário não apenas faltou com a necessária diligência em favor 
de seu cliente, como atuou de modo a lhe causar prejuízos, renunciando a crédito já reconhecido judicialmente 
em sentença com remota possibilidade de reversão, em virtude de ajuste espúrio realizado com a parte 
contrária. Contudo, cumpre esclarecer que o mau cumprimento do mandato advocatício não implica, necessária 
e automaticamente, a invalidade dos atos praticados pelo mandatário. A situação em apreço se relaciona com a 
figura do abuso de poder por parte do mandatário, que se configura quando este, no desempenho de suas 
atividades, atua de modo contrário ao que lhe foi solicitado, implícita ou explicitamente, pelo outorgante, mas 
sem exceder os limites expressamente estabelecidos no mandato. Diferencia-se, portanto, do excesso de poder, 
que ocorreria caso o mandatário extrapolasse a limitação de poderes outorgados pelo mandante, por exemplo, 
transigindo sem ostentar procuração para tanto. Na hipótese de abuso de poder, o mandante permanece, em 
tese, responsável pelas obrigações assumidas pelo mandatário em seu nome, sobretudo em se tratando de 
avença que restou homologada judicialmente. Nada impede, contudo, que busque a anulação do acordo por meio 
da via adequada. Assim sendo, a ausência de invalidação do acordo judicial não constitui óbice para a 
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responsabilização do advogado, pois a conduta lesiva que lhe foi imputada não é a celebração de um acordo 
nulo, mas, sim, a quebra das obrigações ínsitas ao mandato outorgado, ou seja, dos deveres subjacentes à relação 
jurídica entre o advogado e o assistido. (Informativo n. 633.) 

 

PROCESSO REsp 1.497.254-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Incorporação imobiliária. Registro. Ausência. Multa. Art. 35, § 5º, da Lei n. 
4.591/1964. Ação do adquirente. Prescrição. Prazo decenal. Art. 205 do 
Código Civil.   

DESTAQUE 

É decenal o prazo prescricional aplicável à ação do adquirente contra a incorporadora que visa a cobrança da 
multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/1964.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável para a ação ajuizada com base no art. 35 da Lei 
n. 4.591/1964, que estabelece um período máximo para o incorporador promover o devido arquivamento do 
memorial de incorporação no Registro de Imóveis, nos termos exigidos pelo art. 32 do mesmo diploma, sob pena 
de pagar multa ao adquirente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da unidade imobiliária 
negociada. A ausência de previsão legal específica na Lei n. 4.596/1964 acarreta a necessidade de interpretar 
suas disposições em conjunto com outro diploma normativo, sendo frequente a sua associação com o Código de 
Defesa do Consumidor, haja vista que ambos os diplomas partilham o propósito de equilibrar a disparidade 
contratual própria da relação entre adquirente/consumidor e alienante/incorporador. No entanto, apesar do 
conteúdo protetivo comum, o fato de se tratar de relação de consumo não atrai, por si só, a incidência do prazo 
prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o entendimento desta Corte 
Superior é de que o art. 27 do CDC não se aplica a qualquer caso de inadimplemento contratual, restringindo-se 
às ações que busquem a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é a hipótese 
dos autos. Nesse contexto, a falta do registro imobiliário da incorporação não configura um defeito no serviço, 
mas, sim, o descumprimento de dever oriundo tanto do contrato como da própria Lei de Incorporações 
Imobiliárias, a sujeitar o incorporador à multa prevista na legislação de regência, sem prejuízo de outras sanções 
eventualmente cabíveis. Assim, diante da falta de previsão legal específica na Lei de Incorporações Imobiliárias 
e a inaplicabilidade do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, a ação do adquirente contra a 
incorporadora que visa a cobrança da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/1964 se submete ao prazo 
prescricional geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos. (Informativo n. 633.) 

 

PROCESSO REsp 1.635.637-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 18/09/2018, DJe 21/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Consórcio de empresas. Relação de consumo. Solidariedade. Art. 28, § 3º, do 
CDC. Interpretação restritiva. Correlação com as obrigações resultantes do 
objeto do consórcio. Necessidade.   

DESTAQUE 

Há solidariedade entre as sociedades consorciadas em relação às obrigações derivadas de relação de consumo 
desde que essas obrigações guardem correlação com a esfera de atividade do consórcio.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se as sociedades integrantes de consórcio para a prestação de serviço 
de transporte coletivo urbano, assim como o próprio consórcio, respondem solidariamente por acidente 
envolvendo ônibus de propriedade exclusiva de uma das empresas consorciadas. Inicialmente, cumpre salientar 
que, como regra geral, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo 
contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o 
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disposto no art. 278, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/1976). Essa regra, no entanto, não é 
absoluta, havendo no ordenamento jurídico diversas normas que preveem a solidariedade entre as sociedades 
consorciadas, notadamente quando está em jogo interesse que prepondera sobre a autonomia patrimonial das 
integrantes do consórcio. Na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra 
geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição contida no art. 28, § 3º, do CDC. 
Essa exceção em matéria consumerista justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao 
consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização. É interessante anotar, 
nesse passo, que a solidariedade entre os integrantes do consórcio quanto a obrigação decorrente de uma 
relação de consumo não significa a desconsideração da personalidade jurídica das consorciadas, mas sim a 
atribuição de responsabilidade a terceiros em razão do vínculo jurídico mantido com o fornecedor causador do 
dano. Outrossim, é certo que, por se tratar de exceção à regra, a previsão de solidariedade contida no art. 28, § 
3º, do CDC deve ser interpretada restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações resultantes do 
objeto do consórcio, e não quaisquer obrigações assumidas pelas consorciadas em suas atividades empresariais 
gerais. Ademais, a exceção em comento não alcança o próprio consórcio, que apenas responderá solidariamente 
com suas integrantes se houver previsão contratual nesse sentido. (Informativo n. 633.)  

 

 

PROCESSO REsp 1.669.612-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Compra e venda de imóvel. Prévio contrato de locação. Manutenção pelo 
adquirente. Cláusula de vigência. Registro de imóveis. Averbação. 
Imprescindibilidade.  

DESTAQUE 

A averbação do contrato com cláusula de vigência no registro de imóveis é imprescindível para que a locação 
possa ser oposta ao adquirente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia gira em torno de definir se o contrato de locação com cláusula de vigência em caso de alienação 
precisa estar averbado na matrícula do imóvel para ter validade ou se é suficiente o conhecimento do adquirente 
acerca da cláusula para proteger o locatário. Registre-se que a lei de locações exige, para que a alienação do 
imóvel não interrompa a locação, que o contrato seja por prazo determinado, haja cláusula de vigência e que o 
ajuste esteja averbado na matrícula do imóvel. Na hipótese, apesar de no contrato de compra e venda haver 
cláusula dispondo que o adquirente se sub-rogaria nas obrigações do locador nos inúmeros contratos de 
locação, não há referência à existência de cláusula de vigência, muito menos ao fato de que o comprador 
respeitaria a locação até o termo final. Assim, ausente o registro, não é possível impor restrição ao direito de 
propriedade, afastando disposição expressa de lei, quando o adquirente não se obrigou a respeitar a cláusula de 
vigência da locação. (Informativo n. 632.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 28/08/2018, DJe 06/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Planos de saúde. Negativa de fornecimento de medicação. Tratamento 
experimental. Uso fora da bula (off-label). Ingerência da operadora na 
atividade médica. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, sob o 
pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual 
registrado na ANVISA (uso off-label). 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento 
prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações 
descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). A Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) 
estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico 
experimental (art. 10, I). Por sua vez, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução 
Normativa n. 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que é considerado tratamento 
experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-
label). Quanto ao ponto, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a 
operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao 
estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que "não 
possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)", a ANS acaba por substituir 
abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora. Nesse sentido, a doutrina afirma que 
"o tratamento previsto no art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998 não abrange o uso off-label do medicamento", em 
reconhecimento de que a resolução normativa da ANS "ultrapassou os limites da mera regulamentação do art. 
10, I, da Lei n. 9.656/1998". O caráter experimental a que faz referência este inciso diz respeito ao tratamento 
clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como 
eficaz pela comunidade científica. Assim, a ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei n. 
9.656/98, constitui ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em 
desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO REsp 1.677.983-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 26/06/2018, DJe 02/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC. Negociação de ações 
mobiliárias. Uso de procuração pública falsa. Responsabilidade civil. 
Inexistência.   

DESTAQUE 

A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, atual BM&F BOVESPA, não responde civilmente pelos 
prejuízos decorrentes da negociação de ações mobiliárias mediante uso de procuração pública falsa que não lhe 
foi apresentada.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que custódia é a guarda, a atualização e o exercício de direitos inerentes aos 
títulos depositados em nome dos investidores nas centrais de custódia. A custódia agiliza a negociação dos 
títulos, pois, para que o investidor possa negociar ações na bolsa de valores, é necessário que elas estejam 
depositadas na respectiva central de custódia. Nos termos dos arts. 293 da Lei n. 6.404/1976 e 24 da Lei n. 
6.385/1976, somente podem prestar esse tipo de serviço as instituições financeiras e as entidades de 
compensação e liquidação expressamente autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Atualmente 
a CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, associada à BM&F - BOVESPA, é a única central de 
liquidação e custódia de ações em atividade no país. Vinculados a essa Central de Custódia estão os Agentes de 
Custódia, entidades autorizadas pela CVM para manter contas de seus clientes nas centrais de custódia. A 
negociação das ações em bolsa é realizada por meio das instituições custodiantes (Agente de Custódia) que 
atendem ao investidor. Esses agentes são instituições financeiras (Sociedades Corretoras, Distribuidoras de 
Valores e Bancos) responsáveis, perante a CBLC, pela abertura, administração e movimentação das contas de 
custódia dos investidores, seus clientes. Assim, considerando o artigo 35 da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual 
a propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do 
acionista nos livros da instituição depositária, é de se concluir que a abertura da conta de custódia não ocorre 
perante a CBLC, mas perante os agentes de custódia. Com efeito, o art. 2º da Resolução n. 1.655/1989 da CVM, 
que disciplina a constituição, organização e funcionamento das sociedades corretoras de valores mobiliários, 
estabelece que a sociedade corretora tem por objeto social intermediar oferta pública e distribuição de títulos 
e valores mobiliários no mercado, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores 
mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais. De 
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outra parte, o art. 11, III, da Resolução n. 1.655/1989, o art. 40, III, da Resolução n. 1.656/1989 e ainda o art. 39, 
III, da Resolução n. 2.690/2000, todas editadas pelo CMN, estabelecem que, nas operações realizadas em bolsas 
de valores, as corretoras são responsáveis pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e 
legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários. Daí resulta 
que não se pode imputar à CBLC, atual BOVESPA, nenhuma conduta negligente por deixar de constatar a 
falsidade da procuração pública com base na qual a corretora de valores procedeu a negociação em Bolsa das 
ações de seu cliente. Assim, considerando a dinâmica de funcionamento própria do mercado de ações, é de se 
concluir que a BOVESPA não pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da negociação de títulos 
mediante uso de procuração falsa apresentada a corretora de valores. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO REsp 1.732.807-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 14/08/2018, DJe 17/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de divórcio. Exclusão de patronímico adotado pela cônjuge por ocasião 
do casamento. Revelia. Manifestação expressa da vontade. Necessidade. 
Direito da Personalidade. Indisponibilidade.  

DESTAQUE 

A revelia em ação de divórcio na qual se pretende, também, a exclusão do patronímico adotado por ocasião do 
casamento não significa concordância tácita com a modificação do nome civil.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese em exame, o marido ajuizou a ação de divórcio em que foi pedido para que a esposa fosse obrigada 
a excluir o patronímico adquirido por ocasião do casamento, sem contestação. O fato de ex-cônjuge ter sido 
revel, todavia, não induz à procedência do pedido de exclusão do patronímico adotado anteriormente. De um 
lado, observe-se que litígio envolve direitos indisponíveis (art. 320, II, CPC/73), especialmente o direito ao 
nome, assim compreendido como o prenome e o patronímico, um dos elementos estruturantes dos direitos da 
personalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que diz respeito à própria identidade pessoal do 
indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e perante a sociedade em que 
vive. De outro lado, não se pode olvidar que a revelia produz seu mais relevante efeito tão somente sobre as 
questões de fato e, na hipótese, sequer foram deduzidas pelo recorrente como por exemplo, o hipotético uso do 
prestígio decorrente do patronímico após o rompimento do vínculo conjugal, com negativos reflexos 
patrimoniais ou morais. Assim, é inadmissível deduzir que a ausência de contestação da recorrida equivaleria a 
alguma espécie de aquiescência ou concordância tácita para com a pretensão de retorno ao nome de solteira, 
modificação para a qual se exige, indiscutivelmente, a sua manifestação expressa de vontade. (Informativo n. 
631.) 

 

PROCESSO REsp 1.361.226-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Usucapião extraordinária. Prescrição aquisitiva. Prazo. Implementação. Curso 
da demanda. Possibilidade. Fato superveniente. Art. 462 do Código de 
Processo Civil de 1973. Contestação. Interrupção da posse. Inexistência.   

DESTAQUE 

É possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel com a implementação do requisito temporal no curso 
da demanda.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Registre-se inicialmente que, à luz do art. 462 do Código de Processso Civil de 1973, é dever do magistrado levar 
em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo 
fazê-lo independentemente de provocação das partes. O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve 
refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa 
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de pedir e com o pedido. Assim, cabe ao magistrado examinar o requisito temporal da usucapião ao proferir a 
sentença, permitindo que o prazo seja completado no curso do processo judicial. Essa linha de raciocínio 
também é confirmada pelo Enunciado n. 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual "o prazo, 
na ação de usucapião pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual 
do autor". Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido 
reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra 
em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Na hipótese, 
havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de 
origem que estão presentes todos os demais requisitos, deve ser declarada a usucapião. Além disso, incumbe 
ressaltar que a contestação apresentada pelo réu não impede o transcurso do lapso temporal. Com efeito, a 
mencionada peça defensiva não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo 
autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. Contestar, no caso, impõe mera 
oposição à usucapião postulada pelos autores, e não à posse. (Informativo n. 630.)  

 

PROCESSO REsp 1.613.613-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Inadimplemento do 
vendedor. Pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência. Cabimento. 
Vedação ao enriquecimento sem causa.  

DESTAQUE 

É devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) pelo período em que o comprador 
permanece na posse do bem imóvel, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, 
independentemente de ter sido o vendedor quem deu causa ao desfazimento do negócio. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, registre-se que o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda do imóvel motiva o retorno 
das partes ao estado anterior com, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias e, 
de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato 
rescindido. Em outras palavras, o descumprimento contratual por parte da vendedora provoca determinadas 
consequências que, todavia, não isentam o comprador de remunerar o proprietário pelo período de ocupação 
do bem. Dessa forma, o pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da conduta 
do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado 
enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem nenhuma contraprestação. Assim, 
segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda 
enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por 
inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do 
negócio, sob pena de enriquecimento sem causa. (Informativo n. 629.)  

 

PROCESSO REsp 1.677.737-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Condomínio horizontal. Shopping center. Cláusula de convenção de 
condomínio. Uso exclusivo de partes de área comum. Possibilidade.   

DESTAQUE 

A cláusula prevista em convenção de condomínio de shopping center, permitindo a alguns condôminos - lojistas 
- o uso, gozo e fruição de áreas comuns, não é, em regra, nula.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção de condomínio pode atribuir direito de uso exclusivo de áreas 
comuns a um ou mais condôminos. Inicialmente, destaca-se que no que tange ao condomínio voluntário, cada 
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condômino adquire uma fração ou percentual do todo, assumindo direitos e vantagens proporcionalmente à sua 
quota-parte. Porém, as circunstâncias peculiares e a natureza jurídica dos shopping centers, tanto com relação à 
forma de constituição, quanto aos objetivos econômicos traçados pelos empreendedores, os distinguem do 
condomínio edilício comum. Nada impede que, quando da constituição do empreendimento, em decisão 
assemblear ou por meio de cláusulas de convenção de condomínio e demais normais gerais complementares, 
seja limitada à propriedade adquirida pelos lojistas ao espaço interno, ou parte da edificação, sem contribuição 
ou participação nas coisas de uso comum, desde que respeitado o respectivo quorum de votação, em razão do 
princípio da autonomia da vontade. Assim, a cláusula prevista em convenção de condomínio de shopping center, 
que permite a alguns condôminos (lojistas) o uso, gozo e fruição de áreas comuns, não é, em regra, 
absolutamente nula, pois aqueles exercem, apenas relativamente, os direitos assegurados em geral pelo art. 
1.335 do Código Civil. (Informativo n. 629.)  

 

PROCESSO REsp 1.667.227-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Busca e apreensão. Caminhão. Garantia fiduciária. Inadimplemento de 
contrato de empréstimo. Equipamento de monitoramento. Pertença. 
Restituição ao devedor. Necessidade. 

DESTAQUE 

O equipamento de monitoramento acoplado em caminhão é qualificado como pertença e pode ser retirado pelo 
devedor fiduciante que o colocou.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que pertenças são bens que - a despeito da específica destinação acessória, na 
medida em que atendem a finalidade econômico-social da coisa principal - são facilmente destacáveis do bem 
principal, sem prejuízo de sua essência, de sua finalidade ou de seu valor econômico (substancialmente 
considerado). A partir de tais características, devidamente delineadas, é de se concluir que o equipamento de 
monitoramento acoplado ao caminhão consubstancia uma pertença, a qual atende, de modo duradouro, à 
finalidade econômico-social do referido veículo, destinando-se a promover a sua localização e, assim, reduzir os 
riscos de perecimento produzidos por eventuais furtos e roubos, a que, comumente, estão sujeitos os veículos 
utilizados para o transporte de mercadorias. Trata-se, indiscutivelmente, de "coisa ajudante" que atende ao uso 
do bem principal. Desse modo, sua retirada do caminhão, tal como postulado pelo devedor fiduciante, não altera 
a natureza do bem principal, em nada prejudica sua função finalística, tampouco reflete uma depreciação 
econômica de tal monta que torne inviável, sob tal aspecto, a separação. Efetivamente, o inadimplemento do 
contrato de empréstimo para aquisição de caminhão dado em garantia, a despeito de importar na consolidação 
da propriedade do mencionado veículo nas mãos do credor fiduciante, não conduz ao perdimento da pertença 
em favor deste. O equipamento de monitoramento, independentemente do destino do caminhão, permanece 
com a propriedade de seu titular, o devedor fiduciário, ou em sua posse, a depender do título que ostente, salvo 
se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das 
circunstâncias do caso, tal solução for a indicada. (Informativo n. 629.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.698.814-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Locação. Imóvel não residencial. Parcelamento de débitos fiscais pelo 
locatário. Ajuizamento de ação renovatória. Possibilidade.   

DESTAQUE 

A certidão de parcelamento fiscal é suficiente para suprir a exigência prevista no inciso III do art. 71 da Lei n. 
8.245/1991 (Lei de Locações) para efeito do ajuizamento de ação renovatória de locação empresarial.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, relembre-se que a principal finalidade da ação renovatória é a proteção do fundo de comércio 
desenvolvido pelo empresário locatário pelo longo período em que instalado no local, investindo na locação 
comercial, na constituição de clientela, na publicidade do ponto comercial, além da própria valorização do 
imóvel locado. Por isso, o Estado reconhece ao locatário de imóvel comercial, buscando a proteção do seu fundo 
de comércio, o direito à renovação compulsória do seu contrato de locação, uma vez atendidos os requisitos 
elencados no art. 51 da Lei de Locações (LL). Além disso, estabeleceu o legislador procedimentos especiais para 
veiculação das ações locatícias em geral. Especificamente quanto ao direito de renovação, o procedimento está 
previsto no artigo 71 da LL, contendo a exigência legal de instrução da petição inicial com a juntada de diversos 
documentos, inclusive a prova de quitação dos tributos e taxas incidentes sobre o imóvel locado (inciso III do 
artigo 71). Partindo-se de uma interpretação sistemática e teleológica desse dispositivo, aceita-se a 
comprovação do parcelamento fiscal no momento do ajuizamento da demanda, com a demonstração de sua 
quitação durante o processo. Em primeiro lugar, ocorreu efetivamente a quitação dos tributos, encaminhado 
mediante o parcelamento fiscal, ainda que durante o processo. Em segundo lugar, ficam descaracterizados os 
efeitos da inadimplência durante o parcelamento fiscal autorizada pelo ente público. Em terceiro lugar, por fim, 
essa medida não causa qualquer prejuízo ao locador, não podendo o parcelamento do débito fiscal ser 
considerado como falta grave ao disposto no contrato de locação, prestigiando-se a manutenção do pacto e a 
proteção do fundo de comércio. (Informativo n. 629.) 

 

PROCESSO REsp 1.740.260-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Juros moratórios. Termo final. Efetivo pagamento da indenização. Bloqueio 
judicial de bens. Medida constritiva de natureza preventiva.   

DESTAQUE 

A mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro 
processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o requerido desrespeitou os limites de seu mandato 
ao reter indevidamente quantias que pertenciam à requerente, na condição de seu advogado, realizando o 
levantamento de alvarás judiciais sem efetuar os respectivos repasses. O requerido foi condenado ao pagamento 
integral dos valores sacados, acrescidos de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais. 
Quanto aos juros moratórios, o requerido pretende, em síntese, a interrupção da incidência sob o argumento de 
que foi determinado o bloqueio judicial dos seus bens no âmbito de ação civil pública em que também é réu, na 
qual se discutiriam fatos conexos aos tratados na presente demanda. Para tanto, defende a aplicação, por 
analogia, do entendimento de que o depósito integral para garantia do juízo faz cessar a mora. No entanto, a 
mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro 
processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios. 
O bloqueio judicial dos bens é medida constritiva de natureza preventiva que não se confunde com a sistemática 
do depósito judicial em garantia e não caracteriza, de forma alguma, a satisfação voluntária da obrigação. De 
fato, a constrição apenas impede que o réu promova atos tendentes a dilapidar seu patrimônio, causando ainda 
maiores prejuízos aos seus credores. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a interrupção da mora 
antes do efetivo pagamento da indenização, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 
(Informativo n. 629.)  
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PROCESSO REsp 1.660.168-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Ação de obrigação de fazer. Provedor de aplicação de pesquisa na internet. 
Proteção a dados pessoais. Desvinculação entre nome e resultado de pesquisa. 
Direito ao esquecimento. Possibilidade.   

DESTAQUE 

É possível determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet 
entre o nome de prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso, pleiteia-se a desindexação do nome da recorrente, em resultados nas aplicações de busca na internet, 
de notícia sobre fraude em concurso público, no qual havia sido reprovada. Atualmente, o fato referido já conta 
com mais de uma década, e ainda hoje os resultados de busca apontam como mais relevantes as notícias a ela 
relacionadas, como se, ao longo desta década, não houvesse nenhum desdobramento da notícia nem fatos novos 
relacionados ao nome da autora. Quanto ao assunto, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento 
reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca 
apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o 
direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do 
conteúdo indevido na internet. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção 
pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, 
entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, 
seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Essa é a essência do direito ao 
esquecimento: não se trata de efetivamente apagar o passado, mas de permitir que a pessoa envolvida siga sua 
vida com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por 
sistemas automatizados de busca. Por outro vértice, aqueles que quiserem ter acesso a informações relativas a 
fraudes em concurso público, não terão seu direito de acesso impedido, porquanto as fontes que mencionam 
inclusive o nome da autora permanecerão acessíveis. Contudo, sua busca deverá conter critérios relativos a esse 
conteúdo, seja em conjunto com o nome da autora, seja de forma autônoma. (Informativo n .628) 

 

PROCESSO REsp 1.624.050-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 19/06/2018, DJe 22/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de alimentos. Diferença de valor ou percentual entre filhos. 
Possibilidade. Excepcionalidade. Necessidades distintas entre os 
alimentandos. Capacidades de contribuições diferenciadas dos genitores.   

DESTAQUE 

Excepcionalmente, é admissível a fixação de alimentos em valores ou em percentuais diferentes entre os filhos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, ressalta-se que do princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, § 6º, da Constituição 
Federal, deduz-se que não deverá haver, em regra, diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados 
à prole, pois se presume que, em tese, os filhos - indistintamente - possuem as mesmas demandas vitais, tenham 
as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa 
humana. A igualdade entre os filhos, todavia, não tem natureza absoluta e inflexível, sendo possível vislumbrar 
situações em que a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre a prole é admissível, razoável e 
até mesmo indispensável, seja a questão examinada sob a ótica da necessidade do alimentado, seja o tema visto 
sob o enfoque da capacidade contributiva dos alimentantes. Exemplificando, um filho portador de uma doença 
congênita pode receber um valor ou percentual diferenciado em relação ao filho nascido saudável, pois possui 
uma necessidade específica que objetivamente justifica a distinção, não havendo ofensa ao princípio 
constitucional da igualdade. A mesma regra se aplica quando se examina a questão sob a perspectiva da 
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capacidade de contribuição do alimentante, sobretudo quando se constata que a regra do art. 1.703 do CC/2002 
estipula que é dever de ambos os cônjuges contribuir para a manutenção dos filhos na proporção de seus 
recursos. Assim, poderá ser justificável a fixação de alimentos diferenciados entre a prole se, por exemplo, sendo 
os filhos oriundos de distintos relacionamentos, houver melhor capacidade de contribuição de um genitor ou 
genitora em relação ao outro. (Informativo n. 628.) 

 

PROCESSO REsp 1.662.551-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
15/05/2018, DJe 25/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Responsabilidade civil da transportadora. Ato libidinoso praticado contra 
passageira no inteior de trem. Dano moral configurado. Fortuito interno. 
Conexidade com a atividade de transporte de pessoas.   

DESTAQUE 

A concessionária de transporte ferroviário pode responder por dano moral sofrido por passageira, vítima de 
assédio sexual, praticado por outro usuário no interior do trem.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário representativo 
da controvérsia, determinou que a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta 
responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos do 
artigo 37, § 6º, da Constituição da República de 1988 (RE 591.874/MS, publicado no DJe de 21/11/2008). Em 
reforço à responsabilidade objetiva do transportador, não se pode olvidar que a legislação consumerista 
receitua que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados, independentemente da 
existência de culpa, decorrente dos defeitos relativos à prestação destes serviços, nos termos do art. 14, §§ 1º e 
3º, do CDC. Ademais, a cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte, implicando obrigação de 
resultado do transportador, consistente em levar o passageiro com conforto e segurança ao seu destino, salvo 
se demonstrada causa de exclusão do nexo de causalidade, notadamente o caso fortuito, a força maior ou a culpa 
exclusiva da vítima ou de terceiro. O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de 
causalidade. Exclui-se a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro, sendo 
causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de 
transporte, equiparando-se a fortuito externo. De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo 
causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando 
fortuito interno. Por envolver, necessariamente, uma grande aglomeração de pessoas em um mesmo espaço 
físico, aliados à baixa qualidade do serviço prestado, incluído a pouca quantidade de vagões ou ônibus postos à 
disposição do público, a prestação do serviço de transporte de passageiros vem propiciando a ocorrência de 
eventos de assédio sexual. Em outros termos, mais que um simples cenário ou ocasião, o transporte público tem 
concorrido para a causa dos eventos de assédio sexual. Em tal contexto, a ocorrência desses fatos acaba sendo 
arrastada para o bojo da prestação do serviço de transporte público, tornando-se assim mais um risco da 
atividade, a qual todos os passageiros, mas especialmente as mulheres, tornam-se vítimas. Conclui-se que, se a 
ocorrência do assédio sexual guardar conexidade com os serviços prestados pela concessionária e, tratando-se 
de fortuito interno, a transportadora de passageiros permanece objetivamente responsável pelos danos 
causados.  (Informativo n. 628.) 
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PROCESSO REsp 1.361.354-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Seguro de vida. Indenização. Natureza alimentar. Impenhorabilidade. 40 
(quarenta) salários mínimos. Limitação. Aplicação analógica do art. 649, X, do 
CPC/1973.   

DESTAQUE 

A impenhorabilidade dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 
(quarenta) salários mínimos.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se possibilidade de penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida quando a 
indenização é incorporada ao seu patrimônio. Cumpre salientar, de início, que há de prevalecer o direito do 
beneficiário do seguro de vida sobre o direito do credor, de modo a preservar o mínimo necessário à sua 
sobrevivência. A finalidade do seguro de vida é proporcionar um rendimento a alguém, não o deixando à míngua 
de recursos. A razão da impenhorabilidade, portanto, está no caráter alimentar do benefício. Registre-se que a 
natureza alimentar da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida foi presumida pelo legislador, 
constituindo-se em projeção futura em prol do sustento e subsistência do beneficiário, razão por que conferiu a 
impenhorabilidade de tal benefício. A impenhorabilidade estabelecida em favor do beneficiário, portanto, deve 
corresponder à finalidade do seguro de vida, que é criar um fundo alimentar, prospectivo e resguardado, e não 
se traduzir em mais um meio para pagamento de dívidas. Nesse sentido, ao invés de imputar ao beneficiário do 
seguro o ônus de provar sua condição socioeconômica para aferir a natureza alimentar da indenização, deve-se 
limitar o montante impenhorável em 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica do art. 649, X, do 
CPC/1973. A quantia que a exceder poderá ser utilizada para saldar os débitos dos credores do beneficiário do 
seguro. Ressalte-se que a natureza alimentar da indenização recebida com o seguro de vida se assemelha às 
verbas salariais do art. 649, IV, do CPC/1973, que destaca serem impenhoráveis "as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família". (Informativo n. 628.)  

 

PROCESSO REsp 1.498.200-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 07/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Contrato de crédito consignado em folha de pagamento. Falecimento de 
consignante. Extinção da dívida. Ausência de previsão legal. Art. 16 da Lei n. 
1.046/1950. Revogação tácita. 

DESTAQUE 

O falecimento do consignante não extingue a dívida decorrente de contrato de crédito consignado em folha de 
pagamento.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei n. 1.046/1950 dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares 
e prevê em seu art. 16, que, ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida. Por sua vez, a Lei n. 
10.820/2003 também dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, mas não 
tratou da hipótese de morte do consignante. Todavia, infere-se que a Lei n. 10.820/2003 não declarou, 
expressamente, revogada a Lei n. 1.046/1950. Desse modo, faz-se então necessário analisar se houve a sua 
revogação tácita, total ou parcial. O STJ orienta que, "após a edição da Lei n 8.112/1990, encontra-se revogada, 
no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em folha de 
pagamento disposta pelas Leis n. 1.046/1950 e 2.339/1954". Configura-se, pois, a ab-rogação tácita ou indireta 
da Lei n. 1.046/1950, na medida em que a Lei n. 8.112/1990 tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, 
afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico. Por sua vez, a Lei n. 10.820/2003 regula 
a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e 
dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social. Daí se extrai 
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claramente que a Lei n. 10.820/2003 não se aplica à consignação em folha de pagamento de servidores públicos 
civis, mesmo porque tal hipótese é integralmente regida pelo art. 45 da Lei n. 8.112/1990. Logo, é equivocado o 
entendimento de que a Lei n. 10.820/2003 revogou a Lei n. 1.046/1950, na medida em que ambas versam sobre 
situações absolutamente distintas. No entanto, conclui-se que, assim como na Lei n. 8.112/1990, não há na Lei 
n. 10.820/2003 a previsão de que a morte do consignante extinga a dívida por ele contraída (Informativo n. 
627.)   

 

PROCESSO REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Ação indenizatória. Danos morais decorrentes de colisão de veículos. Acidente 
sem vítima. Dano moral in re ipsa. Afastamento.   

DESTAQUE 

Os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral in re ipsa.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A jurisprudência do STJ, em casos específicos, concluiu pela possibilidade de compensação de danos morais 
independentemente da demonstração de dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à 
própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Todavia, a caracterização do dano moral 
in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer 
situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da 
despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos 
extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida "indústria do dano moral". Nesse sentido é importante 
assinalar que, em casos de acidente automobolístico sem vítima, não há a priori a configuração de dano moral. 
Ao contrário, em casos tais, o comum é que os danos não extrapolem a esfera patrimonial e ensejem indenização 
por danos materiais, eventualmente, sob as modalidades de lucros cessantes e ressarcimento de despesas 
correlacionadas. De outro prisma, certamente haverá casos em que as circunstâncias que o envolvem apontem 
para um dano que extrapole os limites do mero aborrecimento e que, portanto, deverão ser compensados por 
meio de indenização que logre realizar o princípio do ressarcimento integral da vítima. Nota-se, portanto, que 
o dano moral decorrente de acidente de trânsito não corresponde ao dano in re ipsa por vezes reconhecido nesta 
Corte Superior (Informativo n. 627.)   

 

PROCESSO REsp 1.728.068-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Substituição por transporte via 
terrestre (ônibus). Roubo de passageiros durante o trajeto. Fortuito externo. 
Ausência. Culpa concorrente da transportadora. Alteração substancial e 
unilateral do contrato.  

DESTAQUE 

A alteração substancial e unilateral do contrato firmado de transporte aéreo para terrestre impede a utilização 
da excludente de fortuito externo para eximir a empresa de transporte aéreo da responsabilidade civil por danos 
causados por roubo ao ônibus.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se, no caso em tela, a responsabilidade civil de empresa de transporte aéreo que cancelou o voo 
contratado, não sendo disponibilizado, ainda, a possibilidade de realocação dos passageiros em outro voo, mas, 
sim, apenas em via terrestre, mediante ônibus fretado, cujo percurso durou mais de 14h (quatorze horas), 
ocasião em que o passageiro foi roubado e agredido por meliantes. No que concerne ao transporte de pessoas, 
o art. 734 do Código Civil estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder 
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de 
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responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Em 
relação ao fato de terceiro, todavia, a teor do que dispõe o art. 735 do Código Civil, a responsabilidade só será 
excluída se ficar comprovado que a conduta danosa era completamente independente em relação à atividade de 
transporte e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando-se, nesse caso, como fortuito externo. Nessa 
linha de entendimento, a jurisprudência do STJ reconhece que o roubo dentro de ônibus configura hipótese de 
fortuito externo, por se tratar de fato de terceiro inteiramente independente ao transporte em si, afastando-se, 
com isso, a responsabilidade da empresa transportadora por danos causados aos passageiros. Não obstante essa 
seja a regra, o caso em análise guarda peculiaridade que comporta solução diversa. Com efeito, a alteração 
substancial e unilateral do contrato firmado - de transporte aéreo para terrestre -, acabou criando uma situação 
favorável à ação de terceiros (roubo), pois o transporte rodoviário é sabidamente muito mais suscetível de 
ocorrer crimes dessa natureza, ao contrário do transporte aéreo. Dessa forma, a conduta da transportadora 
concorreu para o evento danoso, pois ampliou significativamente o risco de ocorrência desse tipo de situação, 
não podendo, agora, se valer da excludente do fortuito externo para se eximir da responsabilidade (Informativo 
n. 627.)   

 

PROCESSO REsp 1.724.718-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 22/05/2018, DJe 29/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Restabelecimento de nome do solteiro. Falecimento do cônjuge. Possibilidade. 

DESTAQUE 

É admissível o restabelecimento do nome de solteiro na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo 
falecimento do cônjuge.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, não se pode olvidar que o direito ao nome, assim compreendido como o prenome e o patronímico, 
é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que 
diz respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no 
ambiente familiar e perante a sociedade em que vive. Nesse caminho, a despeito da inexistência de previsão 
legal específica acerca do tema (eis que a lei apenas versa sobre uma hipótese de retomada do nome de solteiro: 
pelo divórcio) e da existência de interesse público estatal na excepcionalidade da alteração do nome civil 
(porque é elemento de constante identificação social), deve sobressair, à toda evidência, o direito ao nome 
enquanto atributo dos direitos da personalidade, de modo que este deverá ser o elemento preponderante na 
perspectiva do intérprete do texto legal, inclusive porque o papel identificador poderá ser exercido por outros 
meios, como o CPF ou o RG. Em síntese, sendo a viuvez e o divórcio umbilicalmente associados a um núcleo 
essencial comum - existência de dissolução do vínculo conjugal - não há justificativa plausível para que se trate 
de modo diferenciado as referidas situações, motivo pelo qual o dispositivo que apenas autoriza a retomada do 
nome de solteiro na hipótese de divórcio deverá, interpretado à luz do texto constitucional e do direito de 
personalidade próprio da viúva, que é pessoa distinta do falecido, ser estendido também às hipóteses de 
dissolução do casamento pela morte de um dos cônjuges (Informativo n. 627.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.501.549-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 08/05/2018, DJe 11/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Alienação judicial de bem objeto de compromisso de compra e venda. 
Possibilidade jurídica do pedido. Concordância do promitente-vendedor. 
Condição. 

DESTAQUE 

É juridicamente possível o pedido de alienação judicial de bem imóvel objeto de compromisso de compra e 
venda. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Registre-se, inicialmente, que não se deve confundir o direito real de propriedade (art. 1.225, I, do CC/2002), 
com o direito real do promitente comprador do imóvel (art. 1.225, VII, do CC/2002), que se consubstancia em 
um direito à aquisição do imóvel condicionado ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia 
contratualmente estabelecida. Assim, a quitação integral do valor avençado é condição sine qua non para que 
haja a transferência da propriedade sobre o imóvel, momento a partir do qual poderão as partes dispor 
livremente da coisa. Na hipótese de inadimplência, o objeto de mero compromisso de compra e venda continua 
sendo de titularidade do promitente-vendedor. Entretanto, é possível se falar em alienação judicial do bem 
imóvel, condicionada à aquiescência do promitente-vendedor, medida que seria indispensável inclusive porque, 
se porventura houver cláusula de arrependimento na avença celebrada pelas partes, poder-se-ia pleitear a 
resolução do negócio cumulada com a retomada da coisa (Informativo n. 625.) 

 

PROCESSO REsp 1.501.992-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução de alimentos. Obrigação fixada em pecúnia. Abatimento de 
prestação "in natura". Possibilidade. Princípio da incompensabilidade dos 
alimentos. Mitigação.   

DESTAQUE 

É possível, em sede de execução de alimentos, a dedução na pensão alimentícia fixada exclusivamente em 
pecúnia das despesas pagas "in natura", com o consentimento do credor, referentes a aluguel, condomínio e 
IPTU do imóvel onde residia o exequente.   
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a verificar se, em execução de alimentos, a dedução de despesas pagas in natura da 
pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que 
veda a compensação do crédito alimentar. Em regra, não se admite a compensação de alimentos fixados em 
pecúnia com aqueles pagos in natura, devendo ser considerado como mera liberalidade eventual despesa paga 
de forma diferente da estipulada pelo juízo. Por outro lado, deve-se ponderar que o princípio da não 
compensação do crédito alimentar não é absoluto e, conforme alerta a doutrina, "deve ser aplicado 
ponderadamente, para que dele não resulte enriquecimento sem causa da parte do beneficiário". Sob o prisma 
da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil, esta Corte Superior de Justiça 
vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos. Nesta 
exceção incluem-se as situações de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas 
em prol do beneficiário, tais como educação, habitação e saúde. Nessas hipóteses, não há falar em mera 
liberalidade do alimentante, mas de cumprimento efetivo, ainda que parcial, da obrigação alimentar, com o 
atendimento de necessidades essenciais do alimentado, que certamente teriam de ser suportadas pela pensão 
mensal fixada em pecúnia. In casu, reconheceu-se nas instâncias ordinárias que, inobstante o recorrido não 
estivesse obrigado a custear diretamente as despesas de moradia do alimentado, mas, tão somente, a alcançar 
um valor determinado em pecúnia, arcou com o valor do aluguel, taxa de condomínio e IPTU do imóvel onde 
residiam o exequente e sua genitora, com o consentimento desta. Neste cenário, cabível a relativização da regra 
da incompensabilidade da verba alimentar para reconhecer a quitação parcial do débito exequendo. Ainda que 
não adimplida integralmente a parcela mensal fixada em pecúnia, o pagamento in natura efetivamente foi 
destinado à subsistência do alimentado, mostrando-se razoável o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena 
de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento ilícito do credor. (Informativo 
n. 624.)  
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PROCESSO REsp 1.674.207-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 17/04/2018, DJe 24/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Destituição de poder familiar. Indícios de "adoção à brasileira". Hipótese não 
prevista ao tempo da ação. Princípios protetivos da criança e do adolescente. 
Estudo psicossocial. Imprescindibilidade.   

DESTAQUE 

Na hipótese em que o reconhecimento de "adoção à brasileira" foi fator preponderante para a destituição do 
poder familiar, à época em que a entrega de forma irregular do filho para fins de adoção não era hipótese legal 
de destituição do poder familiar, a realização da perícia se mostra imprescindível para aferição da presença de 
causa para a excepcional medida de destituição e para constatação de existência de uma situação de risco para 
a infante.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação de destituição de poder familiar, em razão de suposta ilegalidade no registro de nascimento de 
infante, que teria sido efetivado por simulação, na prática conhecida como "adoção à brasileira". Na hipótese, o 
cerne da controvérsia consiste em saber se a decretação da perda do poder familiar prescinde da realização do 
estudo psicossocial e da avaliação psicológica dos envolvidos na lide. Inicialmente, consigna-se que, embora, de 
antemão, não seja necessário para o reconhecimento da ocorrência da "adoção à brasileira" a realização de 
exame social e a avaliação psicológica da criança, do pai registral e de mãe biológica, a sua configuração, no caso 
analisado, resultou na medida drástica e excepcional da decretação da perda do poder familiar, o que não tinha 
previsão legal. Com efeito, a entrega de forma irregular do filho para fins de adoção somente foi considerada 
causa para a perda do poder familiar do pai ou da mãe (CC, art. 1.638, V), com a vigência da Lei n. 13.509/2017, 
que nem sequer estava em vigor quando da prolação da sentença, de modo que não poderia, por si só, causar a 
desconstituição do poder familiar. Registre-se que o ECA, no § 2º, do art. 23, diz que a condenação criminal do 
pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, 
sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha. Além disso, o artigo 24 do ECA diz que a perda e a 
suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos 
previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações 
a que alude o art. 22, com mais razão a configuração da "adoção à brasileira" não poderia constar, ao menos à 
época dos fatos, entre as hipóteses de destituição do poder familiar. Assim, a perícia psicossocial é de grande 
relevância e imprescindibilidade, haja vista que, por se tratar de medida extrema, a perda do poder familiar 
somente é cabível após esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança no seio da família natural, 
pressupondo a existência de um procedimento contraditório, no qual deve ser apurado se a medida 
efetivamente atende o melhor interesse da criança ou do adolescente. (Informativo n. 624.)  

 

PROCESSO REsp 1.704.498-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 17/04/2018, DJe 24/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de cobrança. Cotas condominiais. Obrigação propter rem. 
Legitimidade da arrendatária de imóvel para figurar no polo passivo da 
demanda juntamente com o proprietário.   

DESTAQUE 

A ação de cobrança de débitos condominiais pode ser proposta contra o arrendatário do imóvel.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia posta nos presentes autos consiste em definir se a obrigação ao pagamento das despesas 
condominiais encerra-se, exclusivamente, na pessoa que é proprietária do bem ou se ela se estende a outras 
pessoas que tenham uma relação jurídica vinculada ao imóvel - que não o vínculo de propriedade -, a fim de 
determinar se está o condomínio credor autorizado a ajuizar a ação de cobrança de débitos condominiais não 
somente em face da empresa proprietária, mas também em desfavor da empresa arrendatária do ponto 
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comercial. Inicialmente, vale lembrar que a obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui 
natureza propter rem, como reconhece esta Corte. Com efeito, em julgamento de recurso repetitivo, a Segunda 
Seção deste Tribunal firmou a tese de que "o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações 
condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, 
representada pela imissão na posse pelo promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso 
concreto " (REsp 1.345.331/RS, Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/04/2015). Na hipótese, a arrendatária exerce 
a posse direta sobre o imóvel e usufrui dos serviços prestados pelo Condomínio, não sendo razoável que não 
possa ser demandada para o pagamento de despesas condominiais inadimplidas. Ressalte-se, por fim, que não 
se está a falar de solidariedade entre proprietário e arrendatário para o pagamento dos débitos condominiais 
em atraso, até mesmo porque, como se sabe, a solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes. O que se 
está a reconhecer é a possibilidade de a arrendatária figurar no polo passivo da ação de cobrança, haja vista que 
a ação pode ser proposta em face de qualquer um daqueles que tenha uma relação jurídica vinculada ao imóvel, 
o que mais prontamente possa cumprir com a obrigação. (Informativo n. 624.)  
 

PROCESSO REsp 1.441.411-AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência complementar. Liquidação extrajudicial. Rateio de ativos. 
Inclusão de ex-participantes. Descabimento. 

DESTAQUE 

O desligamento de participante de plano de previdência complementar faz cessar o direito ao rateio de eventual 
superávit de ativos apurados em posterior liquidação extrajudicial da entidade.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão central devolvida ao conhecimento desta Corte diz respeito à possibilidade de os ex-participantes de 
plano de previdência complementar serem beneficiados pelo rateio de ativos da entidade da qual eram filiados. 
Inicialmente, é importante pontuar que a condição de participante de um plano de previdência complementar 
traz consigo ônus e bônus. Exemplo de bônus é o rateio de superávit, que é a hipótese dos autos. Exemplo de 
ônus é ter de contribuir para a satisfação de eventual déficit da entidade de previdência, conforme previsto no 
art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. Esse enunciado normativo prevê que o déficit da entidade de 
previdência deve ser suportado conjuntamente pelos patrocinadores, participantes e assistidos, tendo apenas 
direito de regresso contra os eventuais responsáveis pelo prejuízo do plano. Os ex-participantes, portanto, não 
são chamados a arcar com o déficit da entidade de previdência. Deveras, o resgate das contribuições faz cessar 
o vínculo do participante com a entidade de previdência. Ora, se os ex-participantes não são chamados a arcar 
com o déficit da entidade, também não podem se beneficiar de eventual superávit, pois isso equivaleria ao que 
se diz, em linguagem popular, desfrutar do "melhor dos dois mundos". (Informativo n. 624.)  

 
 

PROCESSO REsp 1.688.470-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 10/04/2018, DJe 13/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Maternidade socioafetiva post mortem. Reconhecimento da relação de filiação 
após falecimento de pessoa maior. Imprescindibilidade do consentimento. 
Art. 1.614 do Código Civil. Respeito à memória e a imagem póstumas.   

DESTAQUE 

É imprescindível o consentimento de pessoa maior para o reconhecimento de filiação post mortem.        

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em princípio, basta que haja o reconhecimento voluntário e desprovido de vícios acerca da relação construída 
pelo afeto, amor e companheirismo entre as pessoas envolvidas para que exista, por consequência, o 
reconhecimento da relação familiar fundada na socioafetividade. Nesse contexto, se é verdade que, para a 
doutrina, o ato de reconhecimento é, em regra, unilateral, não é menos verdade que a doutrina igualmente 
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aponta que o art. 1.614 do CC/2002 excepciona essa regra geral, exigindo o consentimento na hipótese em que 
se pretenda reconhecer o filho maior. Assim, não se pode reconhecer a existência de maternidade socioafetiva 
post mortem sem o consentimento do filho maior, o que é impossível, uma vez que este é falecido, devendo ser 
respeitadas a memória e a imagem póstumas de modo a preservar sua história. Sob qualquer fundamento ou 
pretexto, seria demasiadamente invasivo determinar a retificação do registro civil de alguém, após a sua própria 
morte, para substituir o nome de sua mãe biológica pela mãe socioafetiva ou, ainda, para colocá-la em posição 
de igualdade com a sua genitora.  (Informativo n. 623.) 

 

PROCESSO REsp 1.357.117-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA União estável. Vocação hereditária. Partilha. Companheiro. Exclusividade. 
Colaterais. Afastamento. Arts. 1.838 e 1.839 do CC/2002. Incidência.   

DESTAQUE 

Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro 
sobrevivente, não concorrendo com parentes colaterais do de cujus.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Incialmente, é importante ressaltar que no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de 
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime do artigo 
1.829 do CC/2002, conforme tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o rito da 
repercussão geral (RE 646.721 e 878.694), entendimento esse perfilhado também pela Terceira Turma desta 
Corte Superior (REsp 1.332.773-MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 1/8/2017 - Informativo 609). Além 
disso, a Quarta Turma, por meio do REsp 1.337.420-RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/9/2017 
(Informativo 611), utilizou como um de seus fundamentos para declarar a ilegitimidade dos parentes colateriais 
que pretendiam anular a adoção de uma das herdeiras que, na falta de descendentes e de ascendentes, o 
companheiro receberá a herança sozinho, exatamente como previsto para o cônjuge, excluindo os colaterais até 
o quarto grau (irmãos, tios, sobrinhos, primos, tios-avôs e sobrinhos-netos). Nesse sentido, os parentes até o 
quarto grau não mais herdam antes do companheiro sobrevivente, tendo em vista a flagrante 
inconstitucionalidade da discriminação com a situação do cônjuge, reconhecida pelo STF. Logo, é possível 
concluir, com base no artigo 1.838 e 1.839, do CC/2002, que o companheiro, assim como o cônjuge, não 
partilhará herança legítima, com os parentes colaterais do autor da herança, salvo se houver disposição de 
última vontade, como, por exemplo, um testamento. (Informativo n. 622.)  

 

PROCESSO REsp 1.480.810-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 20/03/2018, DJe 26/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Inventário. Exame de questões de alta indagação. Juízo universal. Não 
exclusividade. Ação autônoma. Possibilidade. Celeridade processual. Art. 984 
do CPC/1973.   

DESTAQUE 

É cabível o ajuizamento de ação autônoma perante o juízo cível quando se constatar, desde logo, a necessidade 
de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se a possibilidade de, havendo questão de alta indagação no inventário, a parte, ao antever tal questão, 
ajuizar desde logo uma ação autônoma em relação ao inventário ou se a remessa das partes às vias ordinárias 
para apuração dos fatos de maior complexidade é uma tarefa exclusiva do magistrado. Inicialmente, verifica-se 
que é induvidoso na ação de prestação de contas que a apuração relacionada à dilapidação do patrimônio é uma 
questão de alta indagação, assim compreendida como aquela que depende de ampla dilação probatória 
incompatível com o rito especial do inventário. Nesse contexto, o fato de a parte, ao vislumbrar desde logo a 
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necessidade de uma atividade instrutória diferenciada e ampla, manejar uma ação autônoma em juízo distinto 
do inventário, não acarreta nulidade de nenhuma espécie, tratando-se, ao revés, de medida que atende aos 
princípios da celeridade e da economia processual. A esse respeito, verifica-se em primeiro lugar que o art. 984 
do CPC/1973 não proíbe a parte de buscar, pelas vias ordinárias, o acolhimento de pretensão incompatível com 
o rito do inventário. De fato, apenas está dito no referido dispositivo legal que, se a parte deduzir uma pretensão 
que envolva uma questão de alta indagação no juízo do inventário, deverá o magistrado remetê-la às vias 
ordinárias. Não está dito, todavia, que está excluída a possibilidade de a parte deduzir a sua pretensão de modo 
autônomo, inclusive porque o juízo cível também deve examinar a sua própria competência, sendo-lhe lícito, 
por exemplo, reconhecer que a questão a ele submetida não era de alta indagação e que, em razão disso, a 
competência era do juízo universal do inventário. Entendimento contrário a este fere os princípios da razoável 
duração do processo, da celeridade, da economia processual e, na hipótese, também da inafastabilidade da 
jurisdição em sua perspectiva substancial, diante da comprovada necessidade de obtenção de tutela 
jurisdicional provisória que sustasse os atos de dilapidação de bens, motivo pelo qual não há que se falar em 
violação aos arts. 87, 113 e 984, todos do CPC/1973. (Informativo n. 622.)  

 

PROCESSO REsp 1.623.098-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de prestação de contas. Demanda ajuizada pelo filho em desfavor da mãe. 
Condição de administradora de seus bens por ocasião de sua menoridade. Art. 
1.689, I e II do CC/2002. Causa de pedir fundada em abuso de direito. Pedido 
juridicamente possível. Caráter excepcional.   

DESTAQUE 

A ação de prestação de contas ajuizada pelo filho em desfavor dos pais é possível quando a causa de pedir estiver 
relacionada com suposto abuso do direito ao usufruto legal e à administração dos bens dos filhos.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em saber se, à luz do CPC/1973, o pedido formulado por filho, a fim de exigir 
prestação de contas de seus pais, na condição de administradores de seus bens por ocasião de sua menoridade, 
é juridicamente possível. Inicialmente cumpre salientar que o reconhecimento da impossibilidade jurídica do 
pedido tem caráter excepcional, a fim de não inviabilizar o acesso à Justiça, tanto que o Código de Processo Civil 
de 2015 não elencou mais a "possibilidade jurídica do pedido" como condição da ação, passando o referido 
requisito a integrar questão de mérito. Nos termos do art. 1.689 do Código Civil, extrai-se que o pai e a mãe, 
enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos (usufruto legal), bem como têm 
a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Por esse motivo, em regra, não existe o dever 
de prestar contas acerca dos valores recebidos pelos pais em nome do menor, durante o exercício do poder 
familiar, porquanto há presunção de que as verbas recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção da 
comunidade familiar, abrangendo o custeio de alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer, entre outros. 
Ocorre que esse munus deve ser exercido sempre visando atender ao princípio do melhor interesse do menor, 
introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 
227 da Constituição Federal. Em outras palavras, o fato de os pais serem usufrutuários e administradores dos 
bens dos filhos menores, em razão do poder familiar, não lhes confere liberdade total para utilizar, como 
quiserem, o patrimônio de seus filhos, o qual, a rigor, não lhes pertence. Assim, partindo-se da premissa de que 
o poder dos pais, em relação ao usufruto e administração dos bens de filhos menores, não é absoluto, deve-se 
permitir, em caráter excepcional, o ajuizamento da ação de prestação de contas pelo filho, sempre que a causa 
de pedir estiver fundada na suspeita de abuso de direito no exercício desse poder. (Informativo n. 622.)  
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PROCESSO REsp 1.454.016-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Ricardo 
Villas Bôas Cueva, por maioria, julgado em 12/12/2017, DJe 
12/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Ação indenizatória. Documentário biográfico. Dano moral. Não configuração. 
Representação do autor da demanda por ator contratado. Autorização prévia. 
Desnecessidade. Uso indevido da imagem. Não ocorrência. Súmula 403/STJ. 
Inaplicabilidade.   

DESTAQUE 

A Súmula 403/STJ é inaplicável às hipóteses de representação da imagem de pessoa como coadjuvante em obra 
biográfica audiovisual que tem por objeto a história profissional de terceiro.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a utilização não autorizada da imagem de pessoa retratada como 
coadjuvante em documentário, que foi realizada de forma indireta (por ator contratado para representá-lo), 
impõe às responsáveis pela produção e comercialização da referida obra biográfica audiovisual, o dever de 
repará-lo por danos morais, independentemente da comprovação de que tenha suportado prejuízo efetivo. 
Inicialmente cumpre salientar que com fundamento legal na inteligência do art. 20 do CC/2002, esta Corte 
Superior tem entendimento jurisprudencial sumulado no sentido de que "independe de prova do prejuízo a 
indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais" (Súmula 
n. 403/STJ). O caso em apreço, porém, não atrai a incidência da referida norma legal nem tampouco do 
entendimento sumulado. Primeiro porque os responsáveis pela direção e produção da obra audiovisual tiveram 
o cuidado de retratar fato histórico da pessoa biografada do qual participou o autor da demanda. Além disso, 
mesmo que se considere que essa representação cênica do mencionado fato importou na utilização, ainda que 
indireta, da imagem do autor, fato é que não se revela razoável concluir que sua inclusão no filme em discussão 
teve propósito econômico ou comercial. Não há nada nos autos que indique que a inclusão das brevíssimas cenas 
contra as quais se insurge tenham incrementado de alguma maneira o valor comercial da obra. Tanto é assim 
que, acaso suprimidas as cenas e contada de outra maneira, nada perderia a obra em seu conteúdo ou potencial 
de público. A própria obra em si consiste em documentário biográfico, sendo marcada, assim, mais por seu 
caráter histórico e de interesse social do que por eventual finalidade comercial. Por fim, cumpre anotar que o 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4.815-DF, deu interpretação conforme à Constituição, sem 
redução de texto, aos arts. 20 e 21 do Código Civil para reconhecer ser inexigível a autorização de pessoa 
biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária 
autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou 
ausentes). (Informativo n. 621.)  

 

PROCESSO REsp 1.701.600-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 06/03/2018, DJe 09/03/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Plano de saúde coletivo. Empresário individual. Ausência de população 
vinculada à pessoa jurídica. Dois beneficiários. Rescisão unilateral e 
imotivada. Invalidade.   

DESTAQUE 

Não é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora em 
face de microempresa com apenas dois beneficiários.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, decorridos cerca de 20 anos de relação contratual com operadora de plano de saúde, uma 
microempresa individual foi notificada da rescisão do contrato coletivo de plano de saúde, com a alternativa de 
migração para um novo plano, cuja contraprestação pecuniária para os dois únicos beneficiários do plano 
passaria do dobro do valor pago habitualmente. Em razão da rescisão unilateral e imotivada, um dos 
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beneficiários teve interrompido o tratamento de doença. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a analisar a 
validade dessa rescisão unilateral imotivada. De início, verifica-se que as normas que regem os planos privados 
de assistência à saúde estabelecem os tratamentos distintos entre os planos coletivos (empresarial ou por 
adesão) e individuais/familiares. Enquanto que para os planos coletivos há expressa autorização para a 
operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo obedecidos alguns 
requisitos, o art. 13, parágrafo único, inciso II da LPS prevê para os planos privados vedação da "suspensão ou 
a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor 
seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência". No entanto, para a solução da 
controvérsia dos autos não transparece suficiente a mera subsunção do fato à norma em raciocínio desprovido 
de ponderação das reais necessidades prático-normativas em matéria de planos privados de assistência à saúde. 
Nesse caminho, é imperioso destacar que toda construção da Lei dos Planos de Saúde, bem como a própria 
estruturação do conceito dos planos coletivos e individuais delineada na RN ANS 195/09 estão voltadas para o 
elemento central acerca da população vinculada a uma pessoa jurídica, seja por vínculo 
empregatício/estatutário, seja por vínculo profissional, classista ou setorial. Ora, a contratação por uma 
microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da norma que regula 
os contratos coletivos, justamente por faltar o elemento essencial de uma população de beneficiários. Nesse 
contexto, o problema que a norma prevista no art. 13, parágrafo único, II, da LPS pretende resolver é justamente 
a situação de hipossuficiência do elo mais frágil da relação que não tem condições de participar efetivamente 
das obrigações decorrentes do contrato de assistência à saúde. O problema da hipótese concreta, por sua vez, 
ilustra perfeitamente a situação de um casal que em delicado momento da vida se encontra desguarnecido de 
proteção, ante a conduta desmotivada e unilateral da operadora que rescinde o contrato de plano de saúde. Este 
confronto entre problemas, da espécie à norma, revela um tratamento de matriz analógica adequado à oferecer 
solução específica. Vale dizer, a rescisão unilateral e imotivada, da forma como se deu no caso, surge como abuso 
de direito. A resposta à situação de abuso encontra-se na aplicação excepcional da proteção conferida aos planos 
de saúde individuais, pois de acordo com as concretas peculiaridades da hipótese em julgamento, a contratação 
ocorreu na modalidade familiar e não coletiva, como formalmente aparece. (Informativo n. 621.)  

 

PROCESSO REsp 1.713.096-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 20/02/2018, DJe 23/02/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Compra e venda de veículo com intermediação. Impossibilidade de 
transferência da propriedade pela adquirente. Bloqueio judicial. Existência de 
gravame. Resolução do contrato. Evicção.   

DESTAQUE 

Caracteriza-se evicção a inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo 
objeto de negócio jurídico de compra e venda.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por intermediadora de negócio jurídico em face do proprietário do bem, 
em que pretende o ressarcimento dos danos sofridos, por intermediar a compra e venda de automóvel com 
terceiro, entregue em consignação pelo proprietário, e que foi bloqueado por ordem judicial, impossibilitando 
a transferência da propriedade e ensejando a resolução do contrato pelo adquirente. Nesse contexto, cinge-se a 
controvérsia a analisar a ocorrência de evicção. Inicialmente, cumpre destacar que sobre a garantia de evicção, 
afirma a doutrina que ela representa um sistema especial de responsabilidade negocial, que impõe ao alienante, 
dentre outras consequências, a obrigação de reparar as perdas e os danos eventualmente suportados pelo 
adquirente evicto (arts. 450 e seguintes do CC/2002), tendo em vista o não cumprimento do dever de lhe 
transmitir o direito sem vícios não consentidos. Dessa forma, a doutrina ressalta que o ordenamento jurídico 
protege o adquirente, garantindo-lhe a legitimidade jurídica do direito que lhe é transferido por meio da 
regulamentação de direitos, deveres, ônus e obrigações decorrentes do rompimento da sinalagmaticidade das 
prestações. A evicção, portanto, não se estabelece com a "perda da coisa" em si, como se lê ordinariamente, mas 
com a privação de um direito que incide sobre a coisa; direito esse que paira não apenas sobre a propriedade 
como igualmente sobre o direito à posse. E, considerando que essa privação do direito pode ser total ou parcial, 
exemplificam os doutrinadores que haverá evicção na hipótese de inclusão de um gravame capaz de reduzir a 
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serventia do bem. Na hipótese, conquanto tenha o adquirente se mantido na posse do veículo por determinado 
período de tempo, o fato de ter sido em seguida constituído o gravame, tornando necessário o ajuizamento de 
embargos de terceiro para que ele pudesse obter a respectiva liberação para efetuar o registro, evidencia o 
rompimento da sinalagmaticidade das prestações, na medida em que se obrigou o alienante a promover a 
transferência livre e desembaraçada do bem à adquirente, sob pena de responder pela evicção. (Informativo 
n. 621.)  

 

PROCESSO REsp 1.695.986-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Plano de saúde coletivo. Órgão interno da empresa empregadora. Entidade de 
autogestão. Ex-empregado aposentado. Manutenção do plano original. 
Autonomia da saúde suplementar. Não integração no contrato de trabalho.  

DESTAQUE 

Compete à Justiça Comum Estadual o exame e o julgamento de feito que discute direitos de ex-empregado 
aposentado ou demitido sem justa causa de permanecer em plano de saúde coletivo oferecido pela própria 
empresa empregadora aos trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, salienta-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que compete à Justiça do 
Trabalho o julgamento dos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus 
empregados, na modalidade de autogestão, visto que a discussão acerca do direito de manutenção no plano de 
saúde possuirá relação direta com o contrato de trabalho extinto. Tal posicionamento se justificava antes da 
edição da Lei n. 9.656/1998 (regulamentadora dos planos de saúde), da Lei n. 9.961/2000 (criadora da ANS) e 
da Lei n. 10.243/2001 (que deu nova redação ao § 2º do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). 
De fato, antes da vigência desses diplomas legais, a relação jurídica mantida entre o usuário do plano de saúde 
e a entidade de autogestão empresarial era apenas uma derivação da relação de emprego, pois a regulação era 
feita pelo contrato de trabalho, por normas internas da empresa e, às vezes, por acordo coletivo de trabalho. 
Todavia, após o surgimento das mencionadas leis, a Saúde Suplementar, incluídas as autogestões, adquiriu 
autonomia em relação ao Direito do Trabalho, visto possuir campo temático, teorias, princípios e metodologias 
específicos. Por esse motivo, as entidades de autogestão passaram a ser enquadradas como operadoras de 
planos de saúde, sendo, portanto, objeto de regulação e fiscalização pelo órgão regulador próprio da área: a ANS. 
Com efeito, o art. 458, § 2º, IV, da CLT, incluído pela Lei n. 10.243/2001, é expresso em dispor que a assistência 
médica, hospitalar e odontológica concedida pelo empregador, seja diretamente ou mediante seguro-saúde, não 
será considerada como salário. Isso porque o plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a 
título gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in natura), sobretudo 
por não ser contraprestação ao trabalho. Ao contrário, referida vantagem apenas possui natureza preventiva e 
assistencial, sendo uma alternativa às graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado. 
Cumpre salientar, ainda, que por já ter sido encerrado o seu contrato de trabalho, a pretensão do ex-empregado 
de manutenção no plano de assistência à saúde fornecido pela ex-empregadora não pode ser vista como simples 
relação de trabalho, visto que a causa de pedir e o pedido se originam de relação autônoma nascida com a 
operadora de plano de saúde, a qual possui natureza eminentemente civil, envolvendo tão somente, de maneira 
indireta, os aspectos da relação de trabalho. Ademais, cumpre mencionar que a autogestão na saúde 
suplementar guarda muitas semelhanças estruturais com a previdência privada fechada e o Supremo Tribunal 
Federal, quando do julgamento do RE n. 586.453-SE (Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/6/2013), 
consolidou o entendimento de competir à Justiça Comum o julgamento de processos decorrentes de contrato 
de previdência complementar, ante a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e o fundo fechado 
previdenciário. (Informativo n. 620.) 
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PROCESSO REsp 1.715.485-RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência privada fechada. Suplementação de pensão por morte. Indicação 
de beneficiário no plano. Omissão. Óbito do participante. Companheiro. 
Inclusão posterior. Possibilidade. Rateio igualitário entre o ex-cônjuge e o 
companheiro do instituidor da pensão. Presunção de dependência econômica 
simultânea. 

DESTAQUE 

É possível a inclusão de companheiro como beneficiário de suplementação de pensão por morte quando 
existente, no plano de previdência privada fechada, apenas a indicação de ex-cônjuge do participante. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que a indicação de beneficiário na previdência complementar fechada é livre. 
Todavia, não pode ser arbitrária, dada a finalidade social do contrato previdenciário. Com efeito, a previdência 
complementar e a previdência social, apesar de serem autônomas entre si, pois possuem regimes distintos e 
normas intrínsecas, acabam por interagir reciprocamente, de modo que uma tende a influenciar a outra. Assim, 
é de rigor a harmonização do sistema previdenciário como um todo. É por isso que nos planos das entidades 
fechadas de previdência privada é comum estabelecer os dependentes econômicos ou os da previdência oficial 
como beneficiários do participante, pois ele, ao aderir ao fundo previdenciário, geralmente possui a intenção de 
manter o padrão de vida que desfruta na atividade ou de amparar a própria família, os parentes ou as pessoas 
que lhe são mais afeitas, de modo a não os deixar desprotegidos economicamente quando de seu óbito. Desse 
modo, a designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade sobre quem 
deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte; contudo, em caso de 
omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada 
a união estável, sobretudo se não houver prejuízo ao fundo mútuo, que deverá repartir o valor da benesse entre 
os indicados e o incluído tardiamente. No caso dos autos, o participante havia indicado como beneficiário do 
plano de previdência privada sua esposa à época da adesão ao fundo. Posteriormente, separou-se e vivia em 
união estável com outra mulher quando veio a óbito, situação essa devidamente comprovada, tanto que recebe 
pensão por morte paga pelo INSS. Nesse cenário, promover a inclusão da companheira, ao lado da ex-esposa, no 
rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante quando da inscrição no 
plano, aperfeiçoará o regime complementar fechado, à semelhança do que já acontece na previdência social e 
nas previdências do servidor público e do militar nos casos de pensão por morte. De fato, em tais situações, é 
recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão, 
visto que não há ordem de preferência entre eles. Deste modo, havendo o pagamento de pensão por morte, seja 
a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a 
convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de dependência econômica simultânea de ambas em 
relação ao falecido. (Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO REsp 1.534.831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. 
Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018 
 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Ação indenizatória. Defeitos aparentes da obra. Art. 26 do CDC. Prazo 
decadencial. Inaplicabilidade à pretensão indenizatória. Sujeição a prazo 
prescricional. Art. 205 do CC/02. 

DESTAQUE 

Aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do CC/02 às ações indenizatórias por danos materiais decorrentes 
de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido pelo consumidor, e não o prazo decadencial 
estabelecido pelo art. 26 do CDC.  
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, discute-se em ação de indenização por danos materiais, entre outras questões, o afastamento da 
prejudicial de decadência no tocante aos vícios de qualidade e de quantidade de imóvel adquirido pelo 
consumidor. Primeiramente, faz-se necessário salientar que o prazo quinquenal disposto no art. 618 do CC/02, 
para que o comitente verifique eventual existência de defeito ou vício que estivesse oculto por ocasião da 
entrega da construção, é de garantia, na medida em que visa protegê-lo contra riscos futuros e eventuais. Não 
se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial. Isso significa que, apesar da entrega da obra, o empreiteiro 
permanecerá responsável por vício oculto que venha a ser revelado dentro do quinquênio legal, 
comprometendo a segurança e a solidez da construção. Verificado o vício nesse interregno, poderá o comitente 
reclamá-lo; entretanto, qual o prazo para que o faça? Essa questão suscitou bastante divergência na doutrina e 
nos Tribunais pátrios, mormente com a introdução do parágrafo único ao art. 618 pelo CC/2002 (sem 
correspondente na legislação anterior), o qual passou a estabelecer que "decairá do direito assegurado neste 
artigo o dono da obra que não propuser a ação contra ao empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao 
aparecimento do vício ou defeito". Sobre o tema, a doutrina majoritária se inclina no sentido de que o prazo de 
180 dias, de natureza decadencial, se refere apenas ao direito de o comitente pleitear a rescisão contratual ou o 
abatimento no preço (ação de índole desconstitutiva), permanecendo a pretensão de indenização, veiculada em 
ação condenatória sujeita ao prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/02, o qual, além de corresponder 
ao prazo vintenário anteriormente disposto no art. 177 do CC/16, é o prazo que regula as pretensões fundadas 
no inadimplemento contratual. De outro turno, quando o litígio envolve relação de consumo, novas 
considerações devem ser feitas, haja vista que o CDC, em matéria de vícios de qualidade ou de quantidade do 
produto ou do serviço, confere tratamento diverso daquele da codificação civilista. Isso porque, mesmo não 
havendo no CDC qualquer prazo específico de garantia dos trabalhos de construção, como ocorre no art. 618 do 
CC/02 em relação à "solidez e segurança" de "edifícios e outras construções consideráveis", possui o consumidor 
proteção mais abrangente, haja vista que estará resguardado de vícios na obra ainda que estes surjam após o 
prazo de cinco anos do recebimento. A princípio, em qualquer momento em que ficar evidenciado o defeito, 
poderá o consumidor enjeitá-lo, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 90 dias, o qual, inclusive, pode 
ser suspenso pela reclamação do vício junto ao fornecedor ou pela instauração de inquérito civil (art. 26, § 2º, 
do CDC). Ademais, para além da possibilidade de redibir o contrato ou de pleitear o abatimento do preço - 
alternativas que vigoram no Código Civil para vícios ocultos - o CDC coloca à disposição do consumidor uma 
terceira opção, consistente na substituição do produto ou na reexecução do serviço (arts. 18, § 1º, I, e 20, I, do 
CDC). A despeito das considerações supracitadas, cabe registrar que a solução, segundo a legislação 
consumerista, da questão relativa à decadência do direito de reclamar por vícios no imóvel (prazo de 90 dias, 
contado do recebimento do bem, em se tratando de vício aparente, ou do aparecimento do defeito, em se 
tratando de vício oculto) não obsta a que seja aplicado o raciocínio anteriormente desenvolvido no que tange à 
prescrição da pretensão indenizatória. Sendo assim, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona 
ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas 
pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput do mesmo diploma legal, não se confundindo com o prazo prescricional a que se 
sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. E, à falta de prazo 
específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual - o prazo quinquenal disposto no art. 27 
é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço - entende-se que deve ser aplicado o prazo geral 
decenal do art. 205 do CC/02. (Informativo n. 620.) 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.677.895-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 06/02/2018, DJe 08/02/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Ação monitória. Prescrição. Interrupção. Ato inequívoco pelo devedor que 
reconheça direito. Pedido de prazo. Análise de documentos. Dívida não 
reconhecida. 

DESTAQUE 

O pedido de concessão de prazo para analisar documentos com o fim de verificar a existência de débito não tem 
o condão de interromper a prescrição. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional "qualquer ato inequívoco, 
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". Ao interpretar esse dispositivo, 
o tribunal de origem entendeu pela incidência de causa interruptiva, porquanto o pedido de concessão de prazo 
para analisar os documentos apresentados poderia ser considerado como ato inequívoco que importasse em 
reconhecimento de débito (direito de receber) pelo devedor. Partindo-se de uma análise semântica, a doutrina 
entende que o termo "ato inequívoco" é definido como "ato jurídico praticado de modo claro e que se mostra 
perfeitamente indicativo do desejo efetivo do agente. Não está sujeito à impugnação por ser certo o seu objeto 
e pela insofismável manifestação de vontade nele expressa". Nessas circunstâncias, o ato capaz de interromper 
a prescrição deve possuir tamanha clareza e ser exangue de qualquer dúvida que o simples pedido de prazo 
para análise da procedência do pedido não é capaz de interromper o lustro prescricional. O pedido de concessão 
de prazo para analisar os documentos apresentados apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que 
importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) se fosse destinado ao pagamento de valores, mas 
nunca para analisar a existência do próprio débito. (Informativo n. 619.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.564.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 06/02/2018, DJe 15/02/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 
Danos morais. Pessoa jurídica. Natureza in re ipsa. Impossibilidade. 
Comprovação necessária.   

DESTAQUE 

O dano moral sofrido pela pessoa jurídica não se configura in re ipsa, o que não obsta, contudo, que sua 
comprovação ocorra por meio da utilização de presunções e regras de experiência no julgamento da 
controvérsia. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, registre-se que a doutrina e a jurisprudência majoritária brasileira entendem que a pessoa jurídica 
é passível de sofrer danos morais - orientação esta consolidada por meio do enunciado sumular n. 227 do STJ. 
Vale ressaltar, todavia, que o dano moral de pessoa jurídica não é idêntico àquele sofrido por um indivíduo. 
Percebe-se que a expressão dano moral é usada como analogia, uma vez que envolvem direitos 
extrapatrimoniais, mas não são de natureza biopsíquica e tampouco envolve a dignidade da pessoa humana. 
Nessa hipótese, protege-se a honra objetiva da pessoa jurídica, sendo os danos causados em violação ao bom 
nome, à fama, à reputação. Essas distinções reclamam, por questão de isonomia, um tratamento jurídico 
diferente para cada situação. Esse tratamento distinto deve recair na questão da prova do dano moral. Sobre o 
ponto, a doutrina defende que a possibilidade de considerar o dano moral como in re ipsa decorre da existência 
de uma comunhão de valores éticos e sociais ou, ainda, de uma essência comum universal dos seres humanos. 
Nessa linha de raciocínio, e considerando a falta dessa "essência comum", é impossível ao julgador avaliar a 
existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica, sem qualquer tipo de 
comprovação. Disso não decorre, contudo, a impossibilidade da utilização de presunções ou regras de 
experiência no julgamento de pedidos de indenização por danos morais sofridos por pessoa jurídica. 
(Informativo n. 619.) 
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PROCESSO 
REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017 

RAMO DO DIREITO 
DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

TEMA 

Execução de título extrajudicial. Mensalidades escolares. Dívidas contraídas 

em nome dos filhos da executada. Ausência de bens em nome da mãe para a 

satisfação do débito. Pretensão de inclusão do pai na relação jurídica 

processual. Possibilidade. Sustento e manutenção do menor matriculado em 

ensino regular. Responsável solidário. Legitimidade extraordinária. 

DESTAQUE 

A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser 

redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram 

origem à dívida. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão está em saber se, no curso de execução extrajudicial, baseada em contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre a escola e dois dos filhos da executada, representados nos instrumentos contratuais 

apenas por sua mãe, há a possibilidade de redirecionar-se a pretensão de pagamento para o pai, na hipótese em 

que não fora encontrado patrimônio suficiente em nome da genitora para a solvência da dívida. Inicialmente, 

importante anotar que, tanto no CPC de 1973 como no CPC de 2015, a legitimidade passiva ordinária para a 

execução é daquele que estiver nominado no título executivo. Já a legitimidade passiva extraordinária para a 

execução recai sobre aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente, à satisfação de 

determinadas dívidas. Note-se que o Código Civil de 2002 dispõe nos arts. 1.643 e 1.644 que, para a manutenção 

da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá 

solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, 

extraordinariamente legitimado. Além disso, do que se lê do art. 592 do CPC/1973, é de observar que o 

patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência do débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, 

está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. Nessa linha de raciocínio, não importa 

se o pai do infante não está nominado no contrato de prestação de serviços, especialmente, na confissão de 

dívida assinada pela mãe, pois o Código Civil estabelece a solidariedade do casal na solvência, inclusive, de 

empréstimos contraídos para a satisfação das necessidades domésticas por apenas um deles - sendo incluído 

em tais necessidades o pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias para o apoio emocional e material 

dos que integram a entidade familiar. Da mesma forma, a interpretação conjunta dos arts. 22, 55 do ECA e 229 

da CF/88, denota que a imposição aos pais da obrigação solidária de somar esforços para fazer solvidas as 

despesas constitui uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou 

adolescente. Conclui-se, dessa forma, pela legitimidade passiva extraordinária daquele pai que não se fez 

constar no título executivo de dívida cobrada pela instituição que prestou serviços ao seu filho, pois a obrigação 

tem gênese no próprio poder familiar. (Informativo n. 618.) 
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PROCESSO 
REsp 1.459.668-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Parceria agrícola. Falecimento do parceiro outorgante. Extinção do contrato. 

Não ocorrência. Sucessores. Sub-rogação. Direitos e obrigações do outorgante. 

Retomada. Exercício. Hipóteses legais. 

DESTAQUE 

O falecimento do parceiro outorgante não extingue o contrato de parceria rural, podendo os herdeiros exercer 

o direito de retomada ao término do contrato, desde que obedeçam ao regramento legal quanto ao prazo para 

notificação e às causas para retomada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Conforme se verifica da redação do art. 23 do Decreto n. 59.566/66, o direito de retomada dos sucessores deve 

obedecer os preceitos estabelecidos no citado decreto, que disciplina as hipóteses de retomada em seu art. 22, 

§ 2º, dispondo que os direitos conferidos ao arrendatário de preferência do arrendamento, não prevalecerão se, 

até o prazo de 6 (seis meses) antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua 

intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos arts. 

7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra). Nesse contexto, o 

pedido de retomada deve ser manifestado até o prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato. Na 

data do vencimento, caso requerida a retomada com fundamento em uma das hipóteses legais, o contrato será 

extinto, não tendo o arrendatário, direito à renovação. Esse prazo deve ser observado também pelos sucessores, 

já que o art. 23 fala em "obediência aos preceitos deste Decreto". Além disso, no caso de alienação do imóvel rural, 

o Estatuto da Terra em seu art. 92, § 5º, e o Decreto n. 59.566/1966, no art. 15, estabelecem que não há 

interrupção do contrato de parceria agrícola, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do 

alienante. Essa orientação também se aplica à hipótese de transmissão do imóvel em virtude do falecimento do 

outorgante. Vale destacar, no ponto, que a proteção ao trabalhador rural é o vetor interpretativo do Estatuto da 

Terra. Assim, o direito de retomada somente poderá ser exercido no final do prazo contratual e não no momento 

da sucessão, ou quando encerrada a partilha. (Informativo n. 618.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.591.298-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 

julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Embargos à execução. Pequena propriedade rural trabalhada pela entidade 

familiar. Impenhorabilidade reconhecida. Executado que não reside no imóvel 

e débito que não se relaciona à atividade produtiva. Circunstâncias 

irrelevantes. 

DESTAQUE 

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade 

produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O art. 5º, XXVI da Constituição Federal estabelece que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde 

que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 

produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento". Em consecução do mandamento 



 

143 
 

constitucional acima referido, o Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 649, VIII, preceituou ser 

absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 

família (com redação similar, o art. 833, VIII, do CPC/2015). Ademais, é evidente que não passou despercebido 

do constituinte originário o fato de que o desenvolvimento da atividade agrícola (sujeita às mais variadas 

intempéries de tempo e circunstâncias outras), cujo propósito é o de viabilizar o sustento do agricultor e de sua 

família - e, não, propriamente, o de gerar lucros -, demandaria, com certa frequência, a utilização de 

financiamentos. A especial menção deveu-se, assim, à necessidade de se salientar que, nem mesmo a dívida 

oriunda da atividade produtiva, teria o condão de autorizar a constrição judicial da pequena propriedade rural. 

Deste modo, essas normas citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a 

pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de 

regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Conclui-se, portanto, que, nos 

termos dos arts. 5º, XXVI, c/c o art. 649, VIII, do CPC/1973 (art. 833, VIII, do CPC/2015), a proteção da 

impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, como direito fundamental 

que é, não se restringe às dividas relacionadas à atividade produtiva. De igual modo, não se exige que o imóvel 

seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, 

que ali desenvolverá a atividade agrícola. (Informativo n. 616.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.677.772-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 14/11/2017, DJe 20/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Protesto de cheques prescritos. Irregularidade. Higidez da dívida. 

Possibilidade de manejo de ação de cobrança fundada na relação causal e de 

ação monitória. Abalo de crédito inexistente. Dano moral não caracterizado. 

DESTAQUE 

O protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo de crédito apto a ensejar danos morais ao 

devedor, se ainda remanescer ao credor vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o apontamento de cheque a protesto mostra-se viável dentro do prazo da 

execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que 

indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e 

respectivos avalistas), o art. 48 da Lei n. 7.347/1985 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para 

apresentação do título ao sacado. Não observados esses prazos, perde o portador o direito de sujeitar à ação 

cambial executiva os coobrigados. Nada obstante, permanece ao credor a faculdade de protestar o cheque, 

indicando o nome dos devedores principais (emitente e respectivos avalistas), enquanto o título se revestir dos 

requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, ou seja, enquanto não prescrita a ação cambiária executiva - 

orientação essa consolidada pelo STJ por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.423.464-SC. 

Especificamente quanto ao protesto considerado "indevido", não se desconhece a existência de julgados deste 

Tribunal que afirmam que o dano moral, nessa situação, se caracteriza in re ipsa. Todavia, a jurisprudência desta 

Corte, de um modo geral, vem evoluindo para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, 

afastando o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável. No âmbito do protesto 

irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está inequivocamente atrelado à ideia do abalo 

do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau 

pagador" perante a praça. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão 

executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, 

não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, 

de fato, impontual no pagamento. Nesse contexto, enquanto remanescer ao credor a faculdade de cobrança da 
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dívida - seja por meio do ajuizamento de ação cambial por locupletamento ilícito, de ação de cobrança fundada 

na relação causal, e ainda, de ação monitória - permanece o devedor na condição de inadimplente, razão pela 

qual não está caracterizado abalo de crédito apto a ensejar dano moral. (Informativo n. 616.) 

 

QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.346.584-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 09/10/2018, DJe 22/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Protesto legítimo. Quitação da dívida. Ausência da entrega da carta de 
anuência. Dever de enviar o documento hábil ao cancelamento do protesto. 
Imposição tácita ao credor. Impossibilidade.   

DESTAQUE 

Não há como impor tacitamente ao credor o dever de enviar, sem provocação, o documento hábil ao 
cancelamento do legítimo protesto.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, ressalta-se que o art. 26, § 1º, da Lei n. 9.492/1997 estabelece que o cancelamento do registro do 
protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 
apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada, e que apenas na impossibilidade de 
apresentação do original do título ou documento de dívida protestado será exigida a declaração de anuência, 
com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou 
por endosso translativo. Outrossim, como o pagamento do título de crédito, em regra, implica o resgate da 
cártula, cogitar ser dever do credor enviar, sem qualquer provocação do interessado, o próprio título de crédito, 
seria providência inusual e claramente temerária para os interesses do próprio devedor e eventuais 
coobrigados. Ora, como o princípio da unitariedade do protesto esclarece que um título de crédito pode se 
submeter a apenas um protesto, e, como visto, a Lei do Protesto dispõe que qualquer interessado pode requerer 
o seu cancelamento - e, evidentemente, quitar a dívida, que pode envolver coobrigados -, nesses casos, o mais 
prudente seria mesmo o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo 
com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado. Dessa forma há que se entender que é 
inequívoco dever do credor o fornecimento do documento hábil ao cancelamento do protesto, mas apenas tão 
logo seja provocado. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO REsp 1.155.547-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 
06/11/2018, DJe 09/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Artigo 1.911 do Código Civil de 2002. Interpretação. Cláusula de 
inalienabilidade. Maior amplitude. Pressuposição ex vi lege de 
impenhorabilidade e incomunicabilidade. Cláusula de impenhorabilidade 
e/ou incomunicabilidade. Pressuposição de cláusula de inalienabilidade. 
Inviabilidade.   

DESTAQUE 

A melhor interpretação do caput do art. 1.911 do Código Civil de 2002 é aquela que conduz ao entendimento de 
que: a) há possibilidade de imposição autônoma das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e 
incomunicabilidade, a critério do doador/instituidor; b) uma vez aposto o gravame da inalienabilidade, 
pressupõe-se, ex vi lege, automaticamente, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade; c) a inserção exclusiva 
da proibição de não penhorar e/ou não comunicar não gera a presunção da inalienabilidade; d) a instituição 
autônoma da impenhorabilidade não pressupõe a incomunicabilidade e vice-versa.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia em definir a interpretação jurídica a ser dada ao caput do art. 1.911 do Código Civil de 
2002 diante da nítida limitação ao pleno direito de propriedade, para definir se a aposição da cláusula de 
impenhorabilidade e/ou incomunicabilidade em ato de liberalidade importa automaticamente, ou não, na 
cláusula de inalienabilidade. Nesse sentido, cumpre salientar que da simples leitura do artigo de lei 
anteriormente mencionado, depreende-se que o legislador estabeleceu apenas um comando, isto é, que a 
imposição da inalienabilidade resume a impenhorabilidade e incomunicabilidade. Em outras palavras, a lei civil 
não estabeleceu, prima facie, que a impenhorabilidade ou a incomunicabilidade, gravadas de forma autônoma, 
importaria na inalienabilidade. A doutrina esclarece que "o art. 1.911 do Código Civil estabelece que a cláusula 
de inalienabilidade gravada sobre bens que compõem a herança implica, automaticamente, nas cláusulas de 
'impenhorabilidade e incomunicabilidade'. Ou seja, basta gravar o patrimônio transmitido com a cláusula de 
inalienabildiade para que as demais decorram de pleno direito. A recíproca, entretanto, não é verdadeira. Por 
isso, as cláusulas de impenhorabildiade e de incomunicabildiade podem ser impostas isoladamente, produzindo 
efeitos únicos. A cláusula de inalienabilidade, porém, se apresenta mais larga e profunda, trazendo consigo, a 
reboque, as demais". Dessa forma, sendo a inalienabilidade de maior amplitude, é decorrência natural que 
implique na proibição de penhorar e comunicar, tudo isso seguindo a lógica da antiga máxima de que in eo quod 
plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos). Porém, o contrário não se verifica. A 
impenhorabilidade e a incomunicabilidade possuem objetos mais limitados, específicos. A primeira se volta tão 
somente para os credores e a segunda impõe-se ao cônjuge do beneficiário (donatário ou herdeiro). Nessa seara, 
é consectário lógico que a previsão de cláusula mais restritiva não possa abranger objeto mais extenso. Esse é o 
sentido jurídico pelo qual o legislador do Código Civil de 2002 limitou-se a estabelecer, no caput do art. 1.911, 
uma única direção para a norma proibitiva, isto é, que a inalienabilidade implica automaticamente na 
impenhorabilidade e na incomunicabilidade, restrigindo a tanto a vedação. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.515.701-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 02/10/2018, DJe 31/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Curatela. Cônjuge. Regime da comunhão absoluta de bens. Dever de prestar 
contas. Desnecessidade. Exceções. Indícios de malversação dos bens. Bens 
incomunicáveis.   

DESTAQUE 

O magistrado poderá decretar a prestação de contas pelo cônjuge curador, resguardando o interesse prevalente 
do curatelado e a proteção especial do interdito quando: a) houver qualquer indício ou dúvida de malversação 
dos bens do incapaz, com a periclitação de prejuízo ou desvio de seu patrimônio, no caso de bens comuns; e b) 
se tratar de bens incomunicáveis, excluídos da comunhão, ressalvadas situações excepcionais.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A principal questão em exame é saber se o magistrado pode relativizar a regra do art. 1.783 do Código Civil, que 
dispensa o cônjuge casado sob o regime da comunhão universal e que estiver no exercício da curatela do seu 
consorte, de prestar contas da administração do patrimônio do incapaz, e em quais circunstâncias será possível 
a determinação judicial para tanto. Nesse ponto, verifica-se que, escolhido o curador, assim como ocorre na 
tutela, deverá haver a prestação de contas de sua administração, haja vista estar ele na posse de bens do incapaz 
(CC, arts. 1.755, 1.774 e 1.781). É bem de ver que a jurisprudência desta Corte, em caráter geral, consagra o 
entendimento de que a prestação de contas é devida por aqueles que administram bens de terceiros, não 
havendo necessidade de invocação de qualquer motivo para o interessado tomá-la. Na curadoria, em regra, 
também deverá ser obrigatória a prestação de contas a cada biênio, até a data final do encargo ou, a qualquer 
tempo, por determinação judicial. Ocorre que o próprio Código Civil previu uma exceção à referida obrigação 
para os casos em que o curador for cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal (CC, 
art. 1.783). De qualquer modo, o próprio Código Civil estabelece que, havendo determinação judicial, estará o 
cônjuge curador obrigado a prestar contas, restando ao magistrado delimitar as situações em que tal 
determinação deve ser efetivada. Nesse passo, ainda que se trate de casamento sob o regime da comunhão de 
bens, diante do interesse prevalente do curatelado, havendo qualquer indício ou dúvida de malversação dos 
bens do incapaz, com a periclitação de prejuízo ou desvio de seu patrimônio - tratando-se de bens comuns, 
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objetos de meação -, o magistrado poderá (deverá) decretar a prestação de contas pelo cônjuge curador, 
resguardando o interesse prevalente do curatelado e a proteção especial do incapaz. No mesmo sentido caso 
trate-se de administração de bens incomunicáveis (CC, art. 1.668, V e art. 1.659, VI e VII), em que é plenamente 
justificável a determinação de prestação de contas. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.733.685-SP, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
06/11/2018, DJe 12/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Inadimplemento de títulos de créditos. Pedido de falência. Art. 94, I da Lei n. 
11.101/2005. Contrato com cláusula compromissória. Instauração prévia do 
juízo arbitral. Desnecessidade.   

 

DESTAQUE 

A existência de cláusula compromissória não afeta a executividade do título de crédito inadimplido e não impede 
a deflagração do procedimento falimentar, fundamentado no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia consiste em saber se o pedido de falência, fundamentado no inadimplemento de títulos de 
crédito, prescinde de anterior instauração do juízo arbitral na hipótese de o contrato que os originou conter 
cláusula compromissória. No caso concreto, a despeito da previsão contratual de cláusula compromissória, 
existem títulos executivos inadimplidos, consistentes em duplicatas protestadas e acompanhadas de 
documentos para comprovar a prestação efetiva dos serviços, o que dá ensejo à execução forçada ou ao pedido 
de falência, com fundamento no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, que ostenta natureza de execução coletiva. 
Saliente-se que é perfeitamente admissível a convivência harmônica das duas jurisdições, desde que respeitadas 
as competências correspondentes. Com a celebração da convenção de arbitragem, os contratantes optam por 
submeter suas controvérsias a um juízo arbitral, mas essa opção não é absoluta e não tem o alcance de impedir 
ou de afastar, em definitivo, a participação da jurisdição estatal, sobretudo quando a pretensão de uma das 
partes está aparelhada em título de natureza executiva. Nessa última hipótese, o direito que assiste ao credor 
somente pode ser exercido mediante provocação do Judiciário, tendo em vista que o árbitro não possui poderes 
de natureza executiva, logo todos os atos de natureza expropriatória dependeriam do juízo estatal para serem 
efetivados. Desse modo, deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza 
executiva do título. Não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo 
de certeza sobre uma dívida que, no seu entender, já consta do título executivo extrajudicial, bastando realmente 
iniciar a execução forçada. Assim, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, de modo que não pode 
impor restrições ao patrimônio do devedor, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. Essa é a 
conclusão que se extrai da interpretação conjunta dos arts. 22, § 4º, e 31 da Lei n. 9.307/1996 e 475-N, IV, do 
CPC/1973 (atual art. 515, VII, do CPC/2015), que exigem procedimento judicial para a execução forçada do 
direito reconhecido na sentença arbitral, bem como para a efetivação de outras medidas semelhantes. 
(Informativo n. 637.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.450.434-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 18/09/2018, DJe 09/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Responsabilidade civil e consumidor. Crime de roubo. Emprego de arma de 
fogo. Drive-thru de lanchonete. Fortuito interno. Súmula n. 130/STJ. 
Aplicabilidade. 

DESTAQUE 

A lanchonete responde pela reparação de danos sofridos pelo consumidor que foi vítima de crime ocorrido no 
drive-thru do estabelecimento comercial. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que a rede de restaurantes, ao disponibilizar o serviço de drive-thru aos seus 
clientes, acabou atraindo para si a obrigação de indenizá-los por eventuais danos causados, não havendo falar 
em rompimento do nexo causal. Isso porque, assim como ocorre nos assaltos em estacionamentos, a rede de 
restaurantes, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos 
consumidores, assumiu o dever implícito em qualquer relação contratual de lealdade e segurança, como 
incidência concreta do princípio da confiança. Nesse contexto, a responsabilidade em questão se assemelha 
muito àquelas situações dos empreendimentos comerciais, como shoppings e hipermercados, que colocam o 
estacionamento à disponibilização de sua freguesia, respondendo pelos danos sofridos nesse local (inteligência 
da Súmula n. 130 do STJ). O enunciado da súmula tem a seguinte redação: "a empresa responde, perante o 
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Equivale a dizer: é a 
incidência dos princípios gerais da boa-fé objetiva e da função social do contrato na compreensão da 
responsabilidade civil dos estabelecimentos comerciais, incumbindo ao fornecedor do serviço e responsável 
pelo local de atendimento o dever de proteger a pessoa e os bens do consumidor. Além disso, ao estender sua 
atividade para a modalidade drive-thru, a rede de restaurantes buscou, no espectro da atividade econômica, 
aumentar seus ganhos e proventos, já que, por meio do novo serviço, ampliou o acesso aos produtos e serviços 
de fast food, facilitando a compra e venda, aumentando o fluxo de clientes e de suas receitas, perfazendo 
diferencial competitivo a atrair e fidelizar ainda mais a sua clientela. De fato, dentro do seu poder de livremente 
contratar e oferecer diversos tipos de serviços, ao agregar a forma de venda pelo drive-thru ao empreendimento, 
acabou por incrementar, de alguma forma, o risco à sua atividade, notadamente por instigar os consumidores a 
efetuar o consumo de seus produtos de dentro do veículo, em área contígua ao estabelecimento, deixando-os, 
por outro lado, mais expostos e vulneráveis a intercorrências. (Informativo n .637.) 

 

PROCESSO REsp 1.318.747-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 04/10/2018, DJe 31/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de consignação em pagamento. Banco. Legitimidade. Prevenção de 
danos indevidos ao consumidor. Quitação de débito para cancelamento de 
protesto de cliente ensejado por fortuito interno. Viabilidade. 

DESTAQUE 

A instituição financeira possui legitimidade para ajuizar ação de consignação em pagamento visando quitar 
débito de cliente decorrente de título de crédito protestado por falha no serviço bancário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em definir se o banco, com o intuito de prevenir ou reparar dano a seu cliente, 
ante a possibilidade de ter sido adulterado cheque em razão de falha no serviço bancário, tem legitimidade para 
propor ação de consignação em pagamento visando quitar o débito referente a título apontado a protesto e 
evitar que venha a responder futura demanda indenizatória. Inicialmente, o procedimento da consignação em 
pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais 
regulamentar tão somente o iter para o reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial, 
constituindo o depósito em consignação modo de extinção da obrigação, com força de pagamento. Ressalvadas 
as obrigações infungíveis ou personalíssimas, que somente o devedor pode cumprir, como há interesse social 
no adimplemento das obrigações, o direito admite que um terceiro venha a pagar a dívida, não se vislumbrando 
prejuízo algum para o credor que recebe o pagamento de pessoa diversa do devedor, contanto que seu interesse 
seja atendido. O Código Civil, porém, distingue a disciplina aplicável conforme o terceiro possua ou não interesse 
jurídico no pagamento (arts. 304 a 306 do CC). Conforme leciona a abalizada doutrina, o credor só poderia 
recusar o pagamento de terceiro não interessado em três hipóteses: (a) caso exista no contrato expressa 
declaração proibitiva ao cumprimento da obrigação por terceiro; (b) na hipótese de tal cumprimento poder lhe 
causar prejuízo; e (c) na situação em que a obrigação, por sua natureza, somente possa ser cumprida pelo 
devedor. Na hipótese, é nítido que o banco autor da ação tem interesse jurídico, já que tem o dever de não causar 
danos à consumidora, reconhecendo haver verossimilhança na afirmação de sua cliente acerca de extravio do 
talonário e de sua falha na devolução do cheque por inexistência de fundos, o que propiciou o protesto. Assim, 
é patente a idoneidade do instrumento processual utilizado. (Informativo n. 636.) 
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PROCESSO REsp 1.713.167-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado 
em 19/06/2018, DJe 09/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Dissolução de união estável. Animal de estimação. Aquisição na constância do 
relacionamento. Intenso afeto dos companheiros pelo animal. Direito de 
visitas. Possibilidade. Análise do caso concreto. Necessidade. 

DESTAQUE 

Na dissolução de entidade familiar, é possível o reconhecimento do direito de visita a animal de estimação 
adquirido na constância da união estável, demonstrada a relação de afeto com o animal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da entidade 
familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. No entanto, possuem 
valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de 
qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando 
suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de 
simples discussão atinente à posse e à propriedade. Também não é o caso de efetivar-se alguma equiparação da 
posse de animais com a guarda de filhos. Os animais, mesmo com todo afeto merecido, continuarão sendo não 
humanos e, por conseguinte, portadores de demandas diferentes das nossas. Nessa ordem de ideias, a premissa 
básica a se adotar é a atual tipificação e correspondente natureza jurídica dos animais de estimação, isto é, trata-
se de semoventes, coisas, passíveis de serem objeto de posse e de propriedade, de contratos de compra e venda, 
de doação, dentre outros. A solução deve ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma 
disputa dentro da entidade familiar, em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Somado a 
isso, deve ser levado em conta o fato de que tais animais são seres que, inevitavelmente, possuem natureza 
especial e, como ser senciente - dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades 
biopsicológicas dos animais racionais -, o seu bem-estar deve ser considerado. Nessa linha, há uma série de 
limitações aos direitos de propriedade que recaem sobre eles, sob pena de abuso de direito. Portanto, buscando 
atender os fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, independentemente do nomen iuris a 
ser adotado, a resolução deve, realmente, depender da análise do caso concreto, mas será resguardada a ideia 
de que não se está diante de uma "coisa inanimada", sem lhe estender, contudo, a condição de sujeito de direito. 
Reconhece-se, assim, um terceiro gênero, em que sempre deverá ser analisada a situação contida nos autos, 
voltado para a proteção do ser humano, e seu vínculo afetivo com o animal. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.540.580-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
Convocado do TRF 5ª Região), Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, por 
maioria, julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Responsabilidade civil do médico. Inadimplemento do dever de informação. 
Especialização da informação e de consentimento específico. Necessidade. 
Ofensa ao direito à autodeterminação. Dano extrapatrimonial. Configuração. 

DESTAQUE 

A inobservância do dever de informar e de obter o consentimento informado do paciente viola o direito à 
autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil decorrente da inobservância do dever de informação 
(falta ou deficiência) acerca de procedimento cirúrgico implementado em tratamento neurocirúrgico, que 
compromete o denominado consentimento informado - manifestação do direito fundamental de 
autodeterminação do paciente. Registre-se que, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma 
que imponha o consentimento escrito do paciente, expresso em documento assinado. Diante da inexistência de 
legislação específica para regulamentação do dever de informação e do direito ao consentimento livre e 
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informado na relação médico-paciente, o Código de Defesa do Consumidor é o diploma que reúne as regras 
capazes de proteger o sujeito em estado de vulnerabilidade e hipossuficiência, a partir de uma visão da relação 
contratual, com prevalência do interesse social. Nesse sentido, consoante dispõe o art. 6º, III, do CDC, 
caracterizada a relação de consumo, o dever de informar pode assumir caráter de direito básico, principal, 
denominado pela doutrina como dever instrumental, de conduta, dever de proteção ou deveres de tutela. Além 
disso, no âmbito do direito do consumidor, serão indenizados os danos causados por produto ou serviço 
defeituoso. A ausência do consentimento informado será considerada defeito tendo em vista a "falta ou 
insuficiência de instruções sobre a correta utilização do produto ou serviço, bem como sobre riscos por ele 
ensejados". A falta de segurança pode decorrer da falta de informação da periculosidade de serviço que o 
consumidor não tenha sido advertido dos riscos a serem suportados. Nesse rumo de ideias, de extrema 
importância esclarecer que o dano indenizável, não é o dano físico, a piora nas condições físicas ou neurológicas 
do paciente. Todavia, este dano, embora não possa ser atribuído à falha técnica do médico, poderia ter sido 
evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que permitiria que o paciente não se submetesse 
ao procedimento. O dano indenizável é, na verdade, a violação da autodeterminação do paciente que não pôde 
escolher livremente submeter-se ou não ao risco previsível. Deste modo, pelos critérios tradicionais dos regimes 
de responsabilidade civil, a violação dos deveres informativos dos médicos seria caracterizada como 
responsabilidade extracontratual. (Informativo n. 632.)  

 

PROCESSO HC 439.973-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio 
Carlos Ferreira, por maioria, julgado em 16/08/2018, DJe 04/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Prisão civil. Débito alimentar incontroverso. Teoria do adimplemento 
substancial. Não aplicabilidade pela via estreita do writ.  

DESTAQUE 

A teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se 
inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de habeas corpus em que se discute a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial 
em controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. A par de encontrar um estreito espaço de 
aplicação no direito contratual - exclusivamente nas hipóteses em que o inadimplemento revela-se de escassa 
importância quando cotejado com a obrigação como um todo, ao lado de elementos outros cuja análise demanda 
uma avaliação qualitativa, casuística e aprofundada da avença, incompatível com o rito do habeas corpus -, a 
teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, menos ainda para 
solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. Com efeito, trata-se de instituto que, 
embora não positivado no ordenamento jurídico brasileiro, está incorporado em nosso Direito por força da 
aplicação prática de princípios típicos das relações jurídicas de natureza contratual. Por sua vez, a obrigação 
alimentar diz respeito a bem jurídico indisponível, intimamente ligado à subsistência do alimentando, cuja 
relevância ensejou fosse incluído como exceção à regra geral que veda a prisão civil por dívida, o que evidencia 
ter havido ponderação de valores, pelo próprio constituinte originário, acerca de possível conflito com a 
liberdade de locomoção, outrossim um direito fundamental de estatura constitucional. Isso porque os alimentos 
impostos por decisão judicial guardam consigo a presunção de que o valor econômico neles contido traduz o 
mínimo existencial do alimentando, de modo que a subtração de qualquer parcela dessa quantia pode ensejar 
severos prejuízos a sua própria manutenção. Além disso, o julgamento sobre a cogitada irrelevância do 
inadimplemento da obrigação não se prende ao exame exclusivo do critério quantitativo, sendo também 
necessário avaliar sua importância para satisfazer as necessidades do credor alimentar. Ora, a subtração de um 
pequeno percentual pode mesmo ser insignificante para um determinado alimentando, mas possivelmente não 
para outro, mais necessitado. Tem-se que o critério quantitativo não é suficiente nem exclusivo para a 
caracterização do adimplemento substancial, como já se manifesta parte da doutrina: "Observa-se, ainda, que 
predomina nos julgados a análise meramente quantitativa da parte inadimplida, principalmente através de 
percentual, sendo raros os acórdãos que abordam a significância do montante inadimplido em termos absolutos, 
o que entendemos correto. A ressalva que se faz, nesse ponto, é que o critério quantitativo é o menos relevante 
e significativo". (Informativo n. 632.) 
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PROCESSO REsp 1.473.484-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Responsabilidade do condomínio por danos a terceiro. Obrigação do 
condômino em sua cota-parte. Fato anterior à constituição da propriedade. 
Dívida propter rem. Penhorabilidade do bem de família. Possibilidade.   

DESTAQUE 

É possível a penhora de bem de família de condômino, na proporção de sua fração ideal, se inexistente 
patrimônio próprio do condomínio, para responder por dívida oriunda de danos a terceiros.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão de direito a ser resolvida consiste em determinar se a execução de dívida originária de condenação 
judicial imposta ao Condomínio - indenização por danos ocasionados a terceiros diante da má conservação do 
prédio - é capaz de atingir bem de família de condômino, no limite de sua cota-parte, em relação a imóvel 
adquirido após o acidente. Inicialmente, cumpre salientar que constitui obrigação de todo condômino concorrer 
para as despesas condominiais, na proporção de sua cota-parte, dada a natureza de comunidade singular do 
condomínio. As despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter 
rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a 
qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, 
fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior 
à aquisição do imóvel. Exatamente em função do caráter solidário destas despesas, a execução pode recair sobre 
o próprio imóvel do condômino, sendo possível o afastamento da proteção dada ao bem de família, como forma 
de impedir o enriquecimento sem causa do inadimplente em detrimento dos demais. Assim, o bem residencial 
da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre 
interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3º, IV). 
Contudo, urge ser consignada uma ressalva: sempre que for possível a satisfação do crédito de outra forma, 
respeitada a gradação de liquidez prevista no diploma processual civil, outros modos de satisfação devem ser 
preferidos, em homenagem ao princípio da menor onerosidade para o executado. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO REsp 1.400.607-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 17/05/2018, DJe 26/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca. Credor hipotecário. 
Interesse de agir. Ajuizamento de execução para a observância de padrões 
construtivos. Possibilidade.   

DESTAQUE 

O credor hipotecário tem interesse de agir para propor ação em face do mutuário visando ao cumprimento de 
cláusula contratual que determina a observância dos padrões construtivos do loteamento.   
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A hipoteca é direito real de garantia por meio do qual o devedor permanece com o domínio e posse, mas, em 
caso de inadimplência ou perecimento da coisa, o credor tem a faculdade de promover a venda judicial do bem, 
recebendo o produto até o valor total do crédito, com preferência. Além disso, a hipoteca tem característica de 
indivisibilidade e acessoriedade e a coisa dada em garantia, embora não suscetível ao pacto comissório, fica 
sujeita, por vínculo real, a cumprimento da obrigação principal. Assim, por um lado, à luz da causa de pedir da 
execução, não bastasse ressair nítido o interesse do credor hipotecário em não ver, ao arrepio do contrato, 
depreciado o bem que consubstancia a garantia real de seu crédito, o art. 1.474 do CC estabelece que a hipoteca 
abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Por outro lado, o art. 1.425, I, do CC 
estabelece que a dívida considera-se vencida se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, 
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desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir. Com efeito, em sendo imprevisível se a 
eventual venda do bem imóvel dado em garantia seria suficiente para o pagamento da dívida do executado, é 
patente o interesse de agir da exequente, visto que, mesmo com a subsistência do terreno, é mesmo possível a 
depreciação do bem dado em garantia em vista de ter sido erigido construção incompatível com os padrões 
estabelecidos para o loteamento. (Informativo n. 628.)  

 

PROCESSO REsp 1.447.247-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Cláusula penal. Controle judicial. Norma de ordem pública. Redução de ofício. 
Possibilidade.  

DESTAQUE 

Constatado o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal contratada, o magistrado deverá, 
independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao 
total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil introduziu normas de ordem pública, 
imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, 
afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. A redução da 
cláusula penal pelo magistrado deixou de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial 
da obrigação e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar 
o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. Nesse sentido, é o teor do Enunciado 356 da IV Jornada 
de Direito Civil, o qual dispõe que "nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, o juiz deverá reduzir a 
cláusula penal de ofício". Do mesmo modo, o Enunciado 355 da referida Jornada consigna que as partes não 
podem renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 413 do Código Civil, por se tratar de preceito de ordem pública (Informativo n. 627.)  

 

PROCESSO REsp 1.561.097-RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
convocado do TRF da 5ª Região), Rel. Acd. Min. Marco Buzzi, por maioria, 
julgado em 06/02/2018, DJe 02/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Ação de oferta de alimentos. Participação nos lucros e resultados. Integração 
na base de cálculo da verba alimentar. Acréscimo patrimonial decorrente do 
contrato de trabalho. Incremento da possibilidade do alimentante.  

DESTAQUE 

Os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados integram a base de cálculo dos alimentos 
estabelecidos em porcentagem fixa do salário líquido do alimentante.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De pronto, verifica-se que a temática ainda não possui um enfrentamento uniforme pelas Turmas que integram 
a Segunda Seção desta Corte Superior, havendo julgados em ambos os sentidos. Entretanto, a verba recebida a 
título de participação nos lucros objetiva estimular a produtividade do empregado, visto que esse terá seus 
vencimentos ampliados na medida em que produza mais, tratando-se, portanto, de rendimento decorrente da 
relação de emprego. A sua percepção beneficia a família, não importando que seja variável, porque dependente 
do desempenho pessoal do trabalhador e dos resultados financeiros e comerciais do empregador. 
Inegavelmente, o auferimento da participação de lucros, embora não habitual, integra a remuneração e reflete 
na possibilidade de sustento familiar, não havendo falar em natureza indenizatória, até porque não visa a 
ressarcir o empregado de algum dano, mas se destina a incentivar a sua produtividade. Assim, não obstante o 
que dispõe o artigo 7º, inciso XI, da CF/88, isto é, ser direito dos trabalhadores a "participação nos lucros ou 
resultados, desvinculada da remuneração", infere-se que tal previsão dirige-se essencialmente aos aspectos 
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trabalhistas, previdenciários e demais ônus sociais, objetivando a desoneração dos empregadores e, por 
conseguinte, ao seu estímulo no que concerne às suas iniciativas em benefício da evolução das relações de 
trabalho. Isso não impede que a participação nos lucros ou nos resultados seja considerada como base de cálculo 
para se aferir o quantum devido a título de alimentos, fixados sobre a "remuneração líquida", "salário líquido", 
"rendimentos líquidos". Dessa forma, com base em tais premissas e para fins de apuração do valor relativo aos 
alimentos, deve ser reconhecida a natureza salarial/remuneratória da verba em questão, porquanto 
inegavelmente implica um acréscimo em uma das variáveis do binômio da prestação alimentar, isto é, na 
possibilidade do alimentante. Reitera-se, por oportuno, o entendimento já adotado pela Quarta Turma, quando 
do julgamento do REsp n. 1.332.808/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/02/2015 (Informativo de 
Jurisprudência n. 553). (Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO 

REsp 1.166.568-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 

convocado do TRF da 5ª Região), por unanimidade, julgado em 

12/12/2017, DJe 15/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Sucessão. Bens à colação. Valor dos bens doados. Valor atribuído no ato de 

liberalidade com correção monetária até a data da sucessão. Aplicação do art. 

2.004, caput, do CC/2002. 

DESTAQUE 

O valor de colação dos bens doados deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido 

monetariamente até a data da abertura da sucessão. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, verifica-se a ocorrência de antinomia entre o Código Civil de 2002 - visto que, no capítulo IV, "Da 

Colação", o art. 2.004, caput, estabelece que os bens doados serão trazidos à colação pelo valor atribuído no ato 

de liberalidade - e o Código de Processo Civil de 1973, no Capítulo IX, Seção VI, denominada "Das Colações" - em 

que o art. 1.014, parágrafo único, determina que os bens recebidos em doação deverão ser calculados pelo valor 

que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Essa contradição deve ser solucionada com observância do 

princípio de direito intertemporal tempus regit actum. Assim, nas hipóteses de abertura da sucessão após o 

início da vigência do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a regra prevista nesse diploma. Dessa forma, 

consoante se extrai do texto do art. 2.004 do CC/2002, o valor de colação dos bens deverá ser aquele atribuído 

ao tempo da doação. Todavia, apesar da ausência de previsão expressa, o valor dos bens doados deverá ser 

corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão para preservar a igualdade dos quinhões 

legitimários. Cabe ressaltar que, se o valor atribuído aos bens no ato de liberalidade não corresponder ao valor 

que efetivamente possuía à época, é cabível a realização de avaliação dos bens através de perícia técnica. 

Ademais, a interpretação do art. 2.004 do CC/2002 apresentada na I Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal (Enunciado 119), no sentido de que, "para evitar o enriquecimento sem causa, a 

colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do caput do art. 2004, exclusivamente 

na hipótese em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda 

integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos 

termos do art. 1.014 do CPC, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrar a legítima quando esta 

se constituiu, ou seja, na data do óbito (resultado da interpretação sistemática do art. 2004 e seus parágrafos, 

juntamente com os arts. 1.832 e 884 do Código Civil)", não se coaduna com as regras estabelecidas no Código 

Civil de 2002 sobre a matéria, bem como afronta o princípio de direito intertemporal tempus regit actum. 

(Informativo n. 617.) 
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PROCESSO 
REsp 1.689.152-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 24/10/2017, DJe 22/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA 

Dissolução de união estável. Partilha de bens. Companheiro sexagenário. 

Súmula 377 do STF. Bens adquiridos na constância da união estável. Partilha 

igualitária. Demonstração do esforço comum dos companheiros para 

legitimar a divisão. Necessidade. Prêmio de loteria. Fato eventual ocorrido na 

constância da união estável. Necessidade de meação. 

DESTAQUE 

O prêmio de loteria, recebido por ex-companheiro sexagenário, durante a relação de união estável, deve ser 

objeto de meação entre o casal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se, numa dissolução de união estável de companheiro sexagenário, é 

necessário, para fins de partilha, a prova do esforço comum, bem como se o prêmio de loteria, ganho no período 

da relação conjugal, é comunicável ao parceiro. No caso em exame, a lide ganha especial relevo por envolver 

sexagenário ao qual, por força do art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em 

parte, ao art. 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), era imposto o regime de separação obrigatória de bens 

(recentemente, a Lei n. 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de 

60 para 70 anos). Nos ditames da súmula 377 do STF, aplicada ao caso em concreto, "no regime de separação 

legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento" e, por conseguinte, apenas os bens 

adquiridos na constância da união estável devem ser amealhados pela companheira. A partir de uma 

interpretação autêntica, percebe-se que o Pretório Excelso também estabeleceu que somente mediante o 

esforço comum entre os cônjuges (no caso, companheiros) é que se defere a comunicação dos bens, seja para o 

caso de regime legal ou convencional (RTJ 47/614). Dessa forma, a ex-companheira fará jus à meação dos bens 

adquiridos durante a união estável, desde que comprovado o esforço comum. No entanto, em relação ao prêmio 

lotérico, por se tratar de bem comum, em regra, ocorre sua comunicabilidade em favor do casal, sendo que tal 

benesse não se confunde com as aquisições a título gratuito, por doação, herança ou legado, que integram o 

patrimônio pessoal do donatário (CC, art. 1.659). A loteria ingressa na comunhão sob a rubrica de "bens 

adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior" (CC/1916, art. 271, II; 

CC/2002, art. 1.660, II). Com isso, no caso em que o prêmio de loteria foi recebido por sexagenário durante 

relação de união estável, é de se observar que este deve ser objeto de partilha com a ex-companheira pelas 

seguintes razões: a) é bem comum que ingressa no patrimônio do casal, independentemente da aferição do 

esforço de cada um, pouco importando se houve ou não despesa do accipiens; b) o próprio legislador quem 

estabeleceu a referida comunicabilidade; c) a comunicabilidade é a regra, que admite exceções, a depender do 

regime de bens, sendo que aquele de separação legal do sexagenário é diverso do regime de separação 

convencional; d) a partilha dos referidos ganhos com a loteria não ofenderia o desiderato da lei, já que o prêmio 

foi ganho durante a relação, não havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em união meramente 

especulativa. (Informativo n. 616.) 
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PROCESSO 
REsp 1.369.579-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Contrato de mútuo garantido por penhor de joias subtraídas na constância do 

contrato. Falha no serviço. Ação de indenização. Prescrição quinquenal. Art. 

27 do CDC. 

DESTAQUE 

As pretensões indenizatórias decorrentes do furto de joias, objeto de penhor em instituição financeira, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no art. 27 do CDC. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia dos autos consiste na definição do prazo prescricional a ser adotado para o ajuizamento de ação 

de indenização por furto de joias utilizadas como garantia de mútuo em contrato de penhor subscrito com 

instituição financeira. De início, anota-se, no que diz respeito à natureza da relação existente entre os pactuantes 

do contrato analisado, que a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a submissão das 

instituições financeiras aos princípios e às regras do Código de Defesa do Consumidor. De fato, no contrato de 

penhor celebrado com o banco, é notória a hipossuficiência do consumidor, pois este, necessitando de 

empréstimo, apenas adere a contrato cujas cláusulas são inegociáveis, submetendo-se, inclusive, à avaliação 

unilateral realizada pela instituição financeira. Com efeito, o referido contrato traz embutido o de depósito do 

bem e, por conseguinte, o dever do credor pignoratício de devolver esse bem após o pagamento do mútuo. Foi 

nesse rumo de ideias que a jurisprudência do STJ assentou que, quando o credor é banco e o bem dado em 

garantia fica depositado em cofre, não é possível admitir o furto ou o roubo como causas excludentes do dever 

de indenizar, devendo-se considerar esse tipo de evento como um fortuito interno, inerente à própria atividade, 

incapaz de afastar, enfim, a responsabilidade do depositário. Há, portanto, nos casos de roubo de joias objeto de 

contrato de penhor ligado ao mútuo, falha no serviço prestado pela instituição financeira, a impor a incidência 

da norma especial. Com isso, na hipótese em análise deve incidir o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do 

CDC para a ação de indenização por danos materiais e morais. Isso porque, frise-se, a indenização requerida não 

se fundamenta no inadimplemento contratual, nada obstante a base da natureza jurídica entre as partes seja o 

contrato regido pela lei consumerista. A guarda do bem penhorado é, sim, obrigação da instituição financeira, 

isso não se discute, mas não é prestação contratual stricto sensu. De fato, a contraprestação devida nos contratos 

de mútuo garantido por penhor é o pagamento do valor acordado para o empréstimo. (Informativo n. 616.) 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO QO na APn 703-GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Prerrogativa de foro. Competência criminal originária do STJ. Art. 105, I, "a", 
da Constituição Federal. Crime em tese sem relação com o cargo. 
Desembargador. Instrução não encerrada. QO na APn 937/STF. Iminência da 
prescrição. Prorrogação da competência. Excepcionalidade. 

DESTAQUE 

A iminente prescrição do crime praticado por Desembargador excepciona o entendimento consolidado na APn 
937 - o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que 
tenham relação com o cargo - e prorroga a competência do Superior Tribunal de Justiça.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o voto condutor do acórdão proferido pelo STF na QO na APn 937 considerou 
que a cláusula constitucional que confere prerrogativa de foro a agentes públicos deve ser compreendida à luz 
dos princípios constitucionais estruturantes da igualdade e da República. Isto porque, tal como qualquer outro 
cidadão, os agentes públicos devem responder comumente pela prática de delitos que não guardem relação com 
o desempenho das funções inerentes ao cargo que ocupam. Como o foro por prerrogativa de função é uma 
exceção ao princípio republicano, concluiu o STF que ele deve ser interpretado restritivamente, de modo a 
funcionar como instrumento para o livre exercício de certas funções públicas, mas não de modo a acobertar 
agentes públicos da responsabilização por atos estranhos ao exercício de suas funções. Na sessão de julgamento 
de 20/06/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento da Questão de Ordem 
na Ação Penal 857 e efetuou o julgamento de Agravos Regimentais na Ação Penal 866, fixando o entendimento 
de que as razões de decidir adotadas pelo STF no julgamento da QO na AP 937 se impunham igualmente na 
interpretação da extensão da prerrogativa de foro que a Constituição (art. 105, I, "a") confere aos Conselheiros 
de Tribunais de Contas e aos Governadores. Na hipótese, situação em que o réu é Desembargador, em que, como 
visto, a extensão da prerrogativa de foro é questão a ser ainda enfrentada pela Corte Especial, e o cumprimento 
da pena pelo crime cometido pode restar prejudicado pela iminente ocorrência da prescrição, o processamento 
da ação penal permanecerá no Superior Tribunal de Justiça. (Informativo n. 630.)  

 

PROCESSO AgRg na APn 866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 20/06/2018, DJe 03/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Competência. Foro por prerrogativa de função perante o STJ. Regra da 
kompetenz-kompetenz. Art. 105, I, "a" da CF/1988. Interpretação simétrica 
àquela conferida, pelo STF, ao art. 102, I, "b" e "c". QO na AP 937. Marco 
temporal para a prorrogação da competência desta Corte Superior. Publicação 
do despacho de intimação para apresentação de alegações finais.   

DESTAQUE 

As hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ restringem-se àquelas em que o crime for 
praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, em atenção ao princípio ou à regra da Kompetenz-Kompetenz, esta Corte 
superior deve exercer o controle da própria competência, máxime em se tratando de ações originárias, 
porquanto atua, nesses casos, não como corte de revisão ou de superposição, mas como primeiro julgador da 
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causa. O caso em tela limita-se a determinar, diante do enunciado normativo do art. 105, I, "a", da Constituição 
Federal, qual é o sentido e o alcance que se lhe deve atribuir, isto é, qual é, de acordo com a exegese sistemática 
e teleológica do ordenamento jurídico nacional, a norma jurídica que se deve extrair do referido dispositivo 
constitucional. A Corte Suprema, no julgamento na QO na AP 937, fixou o entendimento de que "o foro por 
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às 
funções desempenhadas", aplicando tal entendimento ao caso então em análise, que se referia a Deputados 
Federais e Senadores. Impõe-se conferir ao art. 105, I, "a", que trata da competência penal originária desta Corte 
Superior, interpretação simétrica àquela conferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao art. 102, I, "b" e "c", sob 
pena de se quebrar a coerência, a integridade e a unidade da Constituição, máxime tendo em vista que ubi eadem 
ratio, ibi eadem legis dispositio ("onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito"). 
Depreende-se de uma simples leitura dos referidos dispositivos constitucionais que ambos possuem redação 
simétrica, isto é, ambos estabelecem competências penais originárias, distinguindo-se, tão somente, no que diz 
respeito aos sujeitos ali elencados. Ademais, fixada a tese segundo a qual o foro por prerrogativa de função se 
aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, 
impende assestar o marco temporal para fins de prorrogação da competência do STJ. Nesse diapasão, o critério 
do fim da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações 
finais, parece adequado como marco temporal para a prorrogação da competência desta Corte superior para 
julgamento das ações penais originárias, visto constituir referência temporal objetiva, privilegiando, ainda, o 
princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do magistrado julgador com as provas produzidas 
na ação penal. (Informativo n. 630.) 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
EREsp 1.517.492-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. Acd. Min. Regina 

Helena Costa, por maioria, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

ICMS. Créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal. Inclusão nas 

bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Inviabilidade. Interferência 

da União na política fiscal adotada por Estado-membro. Ofensa ao princípio 

federativo e à segurança jurídica. 

DESTAQUE 

Crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o 

entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, 

aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL (AgInt no REsp 

1.603.082/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016); já o segundo, considera que o 

estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e 

da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, 

uns dos outros. Inicialmente, cabe lembrar que a Constituição da República hospeda vários dispositivos 

dedicados a autorizar certos níveis de ingerência estatal na atividade produtiva com vista a reduzir 

desigualdades regionais, alavancar o desenvolvimento social e econômico do país, inclusive mediante 

desoneração ou diminuição da carga tributária. A outorga de crédito presumido de ICMS insere-se em contexto 

de envergadura constitucional, instituída por legislação local específica do ente federativo tributante. Revela-se 

importante anotar que ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão 

paradigma, da 2ª Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o 
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incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou e tal entendimento 

leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial 

porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais. Remarque-se que, no Brasil, o veículo de atribuição 

de competências, inclusive tributárias, é a Constituição da República. Como corolário do fracionamento dessas 

competências, o art. 155, XII, g, da CF/88, atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência 

para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os 

pressupostos de lei complementar. A concessão de incentivo por Estado-membro, observados os requisitos 

legais, configura, portanto, instrumento legítimo de política fiscal para materialização dessa autonomia 

consagrada pelo modelo federativo. Nesse caminho, a tributação pela União de valores correspondentes a 

incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, 

pedras de toque da Federação. Dessarte, é razoável que a exegese em torno do exercício de competência 

tributária federal, no contexto de estímulo fiscal legitimamente concedido por Estado-membro, tenha por vetor 

principal um juízo de ponderação dos valores federativos envolvidos. É induvidoso, ademais, o caráter 

extrafiscal conferido pelo legislador estadual à desoneração, consistindo a medida em instrumento tributário 

para o atingimento de finalidade não arrecadatória, mas, sim, incentivadora de comportamento, com vista à 

realização de valores constitucionalmente contemplados, conforme apontado. Outrossim, o abalo na 

credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro, a seu turno, acarreta 

desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados. Cumpre 

destacar, ademais, em sintonia com as diretrizes constitucionais apontadas, o fato de a própria União ter 

reconhecido a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando 

essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie 

pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito 

voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços, nos termos da 

Lei n. 11.945/2009. Por fim, cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, que 

o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a 

inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, 

por maioria, que o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso 

de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. (Informativo n. 618.) 

 

TERCEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO CC 160.748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado 
em 26/09/2018, DJe 04/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Contrabando de cigarros. Indícios de transnacionalidade na conduta do 
agente. Desnecessidade. Crime que tutela interesse da União. Competência da 
Justiça Federal.   

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, ainda que inexistentes 
indícios de transnacionalidade na conduta.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Destaque-se, de início, que a jurisprudência desta Corte definia a competência da Justiça Federal para o 
julgamento dos crimes de contrabando e descaminho, nos termos da Súmula n. 151/STJ. No julgamento do CC 
149.750/MS, de 26/4/2017, modificou-se tal orientação para limitar a competência federal, no caso de 
contrabando, às hipóteses em que for constatada a existência de indícios de transnacionalidade na conduta do 
agente. No entanto, o referido conflito de competência tratava de crime distinto (violação de direito autoral), no 
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qual a fixação da competência federal decorre da hipótese do art. 109, V, da Constituição Federal (crime que o 
Brasil se obrigou a reprimir em tratado internacional), hipótese na qual se exige efetivamente indícios de 
transnacionalidade para a competência federal. Essa compreensão ficou consolidada, até que, no julgamento do 
CC 159.680/MG (realizado em 8/8/2018), a Terceira Seção decidiu pela competência federal para o julgamento 
do crime de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta. Embora o referido 
precedente verse acerca de figura penal distinta (descaminho), o entendimento ali acolhido deve prevalecer 
também para o crime de contrabando. Primeiro, porque o crime de contrabando, tal como o delito de 
descaminho, tutela prioritariamente interesse da União, que é a quem compete privativamente (arts. 21, XXII e 
22, VII, ambos da CF) definir os produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fiscalização aduaneira 
e das fronteiras, mediante atuação da Receita Federal e Polícia Federal. Segundo, para preservar a segurança 
jurídica. Ora, a jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento firmado na Súmula n. 151/STJ, 
tradicionalmente sinalizava que a competência para o julgamento de tais delitos seria da Justiça Federal, 
afigurando-se desarrazoada a adoção de entendimento diverso, notadamente sem um motivo jurídico relevante 
para tanto. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO CC 154.656-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 
25/04/2018, DJe 03/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PENAL 

TEMA Crimes de falsificação de documento e uso de documento falso praticados por 
brasileiros em território estrangeiro. Cooperação internacional. Relações com 
estados estrangeiros e cumprimento de tratados firmados (CF/88, artigos 21, 
I, e 84, VII e VIII). Competência da União. Extradição de Nacional. 
Inadmissibilidade.  

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no 
exterior que tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cumpre registrar, inicialmente, que a Terceira Seção possui precedentes que trilham em sentidos opostos acerca 
da competência para a ação penal nos casos de aplicação da lei brasileira aos crimes praticados por nacionais 
no exterior. Na hipótese, apura-se a participação de brasileiros em suposto esquema de falsificação de 
documentos públicos portugueses no território lusitano, a fim de posterior uso para ingressar no Canadá e nos 
EUA. Por se tratar de crime praticado por agente de nacionalidade brasileira, não é possível a extradição, em 
conformidade com o art. 5º, LI, da CF/88. Aplicável, no caso, o Decreto n. 1.325/1994, que incorporou ao 
ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Portuguesa, no qual estabelece, na impossibilidade de extradição por ser nacional da 
parte requerida, a obrigação de "submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em 
conformidade com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter fundamentado, o pedido de 
extradição" (art. IV, 1, do Tratado de Extradição). Além disso, cabe à União, segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, 
VII e VIII, da Carta da República, manter relações com estados estrangeiros e cumprir os tratados firmados, 
fixando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no 
exterior, na qual haja incidência da norma interna, no caso, o Direito Penal interno e não seja possível a 
extradição. No plano interno, em decorrência da repercussão das relações da União com estados estrangeiros e 
o cumprimento dos tratados internacionais firmados, a cooperação passiva, a teor dos arts. 105 e 109, X, da 
CF/88, impõe a execução de rogatórias pela Justiça Federal após a chancela por esta Corte Superior. Assim, 
compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no 
exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 
109, IV, da CF/88 (Informativo n. 625.) 
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PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO RMS 33.744-DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, julgado 
em 05/04/2018, DJe 19/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA Ministério Público. Mandado de Segurança. Membro aposentado. Subsídio. 
VPNI. Limitação ao teto constitucional. Ausência de direito líquido e certo. 
Juízo de retratação.   

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o direito à percepção de VPNI não impede a sua 
eventual absorção pelo subsídio e, do mesmo modo, não inviabiliza a aplicação do teto constitucional, que inclui 
a vantagem de caráter pessoal no cômputo da remuneração do servidor para observância do teto.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015), reformou 
decisão antes proferida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898-RS, Rel. 
Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 24/08/2017, dentre outras teses, firmou 
compreensão de que "o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias mensais" e no 
julgamento do RE 609.381-GO, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 11/12/2014, determinou observância à norma 
prevista no inciso XI do art. 37, que teve sua redação alterada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda 
que adquiridas de acordo com regime legal anterior, considerando que o pagamento de remunerações 
superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do 
texto constitucional. (Informativo n. 624.) 

 

SEGUNDA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.746.784-PE, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 
em 23/08/2018, DJe 30/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CONSTITUCIONAL 

TEMA Servidor público. Acumulação de cargos públicos remunerados. Área da 
saúde. Limitação da carga horária. Impossibilidade. Compatibilidade de 
horários. Requisito único. Aferição pela administração pública. Orientação do 
STF. AgR no RE 1.094.802-PE. 

DESTAQUE 

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se 
sujeita ao limite de 60 horas semanais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Ressalta-se, inicialmente, que a Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de 
acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando 
a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. Estabeleceu-se que, apesar de a Constituição Federal 
permitir o exercício de atividades compatíveis em questão de horário, deve o servidor gozar de boas condições 
físicas e mentais para o desempenho de suas atribuições, em observância ao princípio administrativo da 
eficiência. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posiciona-se "[...] no sentido de que a 
acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se 
sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na 
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Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 
11/5/2018, DJe 24/5/2018). O único requisito estabelecido para a acumulação, de fato, é a compatibilidade de 
horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Assim, 
considerando a posição de supremacia da Corte Maior no sistema judicial brasileiro, impõe-se a adequação da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça àquela orientação. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.345.462-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 07/12/2017, DJe 20/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Relatório 
circunstanciado anual. Não apresentação. Obrigação acessória. 
Descumprimento. Impedimento ao reconhecimento do favor constitucional. 
Inocorrência.   

DESTAQUE 

A apresentação anual de relatório circunstanciado das atividades exercidas por entidades beneficentes de 
assistência social ao INSS, prevista no art. 55 da Lei n. 8.212/1991, não configura requisito legal para a fruição 
da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/88. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, importante destacar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral 
da matéria, no RE 566.622, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 
sobre o fundamento de que a imunidade, por ser espécie de limitação ao Poder de Tributar, deveria ser 
normatizada exclusivamente por lei complementar. Nos termos da fundamentação adotada pelo voto condutor 
desse julgado, afastada a normatização pela lei ordinária, permanecem em vigor as exigências do art. 14 do CTN, 
que reprisa apenas a primeira parte do dispositivo questionado - "aplicarem integralmente, no País, os seus 
recursos na manutenção dos seus objetivos funcionais" - deixando de lado a necessidade de apresentação de 
relatório circunstanciado de atividades ao órgão do INSS competente. Nesse sentido, e apesar do atual 
entendimento desta Corte Superior pelo cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 55, V, da Lei n. 
8.212/1991, parece mais razoável a orientação de que a falta de apresentação do relatório circunstanciado não 
pode ser empecilho ao reconhecimento, em juízo, do benefício. Isso porque - além da necessidade de 
normatização por lei complementar supracitada - a segunda parte do art. 55, V, da Lei n. 8.212/1991 não trata 
de requisito legal para a fruição da imunidade, mas de obrigação acessória com o fim de permitir a fiscalização 
do cumprimento da obrigação principal de aplicação integral do resultado operacional. Nessa linha, na falta de 
apresentação do relatório circunstanciado, deve-se oportunizar à requerente a referida comprovação, mas não 
lhe negar o direito à imunidade, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, pois o não 
cumprimento de mera obrigação acessória não pode obstar a fruição da imunidade conferida pelo Poder 
Constituinte, caso a beneficiária tenha comprovadamente cumprido os requisitos do art. 14 do CTN. 
(Informativo n. 619.) 
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TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.762.786-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, 
julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de indenização por danos morais. Partida de futebol. Agressões físicas e 
verbais. Responsabilidade civil configurada. Competência da Justiça Comum. 
Punição aplicada também na esfera da Justiça Desportiva. Irrelevância.   

DESTAQUE 

Agressões físicas e verbais perpetradas por jogador profissional contra árbitro de futebol, na ocasião de disputa 
de partida de futebol, constituem ato ilícito indenizável na Justiça Comum, independentemente de eventual 
punição aplicada na esfera da Justiça Desportiva.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 9.615/1998 (denominada "Lei 
Pelé"), a competência da Justiça Desportiva limita-se a transgressões de natureza eminentemente esportivas, 
relativas à disciplina e às competições desportivas. A doutrina preconiza que mesmo naquelas modalidades em 
que o contato físico é considerado normal, como no futebol, ainda assim os atletas devem sempre zelar pela 
integridade física do seu adversário. Eventual ato exacerbado, com excesso de violência, que possa ocasionar 
prejuízo aos demais participantes da competição, pode gerar a obrigação de reparação. In casu, a conduta do 
jogador, mormente a sorrateira agressão física pelas costas, revelou-se despropositada e desproporcional, 
transbordando em muito o mínimo socialmente aceitável em partidas de futebol, apta a ofender a honra e a 
imagem do árbitro, que estava zelando pela correta aplicação das regras esportivas. Assim, o alegado ilícito que 
o autor da demanda atribui ao réu, por não se fundar em transgressão de cunho estritamente esportivo, pode 
ser submetido ao crivo do poder judiciário, para que seja julgado à luz da legislação que norteia as relações de 
natureza privada, no caso, o Código Civil. (Informativo n. 637.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.722.633-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 07/08/2018, DJe 10/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de restauração de autos. Prazo para propositura. Provimento da 
Corregedoria local. Norma de natureza processual. Usurpação de competência 
da União. Violação do devido processo legal.   

DESTAQUE 

Tribunal de Justiça não tem competência para, por meio de provimento da respectiva Corregedoria, estabelecer 
prazo para a propositura de ação de restauração de autos.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A restauração de autos visa à recomposição do conjunto de peças documentais do processo desaparecido, assim 
como à responsabilização do causador do desaparecimento. No entanto, verifica-se que o CPC/1973 e o 
CPC/2015 não preveem prazo para a sua propositura. No caso analisado, Corregedoria de Tribunal de Justiça 
fixou termo final para o seu ajuizamento sob pena de a parte perder o direito à restauração dos autos e ser 
obrigada a propor novamente a ação principal, criando verdadeiro prazo decadencial. A desse prazo decadencial 
é norma que impõe limite ao exercício do direito pela parte e, consequentemente, à prestação da atividade 
jurisdicional pelo Estado, razão pela qual não pode ser considerada mera regra de procedimento. Normas 
puramente procedimentais, com efeito, não podem adentrar aspectos típicos do processo, como competência, 
prazos, recursos ou provas são normas que versam sobre questões internas do órgão jurisdicional (interna 
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corporis), de simples organização judiciária, a exemplo da autuação, distribuição e protocolo, custas processuais, 
lavratura de certidões, informações estatísticas, etc. Tal previsão, ademais, viola a garantia do devido processo 
legal, na sua vertente substancial, porquanto não é razoável que o silêncio do legislador possa ser interpretado 
pelo órgão jurisdicional em prejuízo da parte que não deu causa ao desaparecimento dos autos, sequer em favor 
daquela que se beneficia da suspensão do processo. Assim, ao estabelecer prazo para a propositura da ação de 
restauração de autos com a apresentação dos documentos necessários, o Tribunal de Justiça editou norma 
processual - cuja competência legislativa foi atribuída, pela Constituição Federal, privativamente à União (art. 
22, I, CF/1988) - em ofensa ao devido processo legal, e violou os arts. 1.063 e seguintes do CPC/1973 (arts. 712 
e seguintes do CPC/2015). (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO REsp 673.048-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO 
INTERNACIONAL  

TEMA Juízo de retratação. Ação indenizatória. Extravio de bagagem. 
Responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros. Indenização 
tarifada. Preponderância das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação 
ao Código de Defesa do Consumidor.  

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a limitação, por legislação 
internacional espacial, do direito do passageiro à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de 
bagagem. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015), reformou 
decisão antes proferida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331-RJ, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2017, firmou compreensão de que "nos termos do art. 178 da Constituição da 
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de 
Defesa do Consumidor". Constata-se, portanto, que a antinomia aparente se estabelecia entre o art. 14 do Código 
de Defesa do Consumidor, o qual impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o 
disposto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, introduzida no direito pátrio pelo Decreto 20.704, de 
24/12/1931, que preestabelece limite máximo para o valor devido pelo transportador, a título de reparação 
pelos danos materiais (Informativo n. 626.) 

 

QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO HC 439.973-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio 
Carlos Ferreira, por maioria, julgado em 16/08/2018, DJe 04/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Prisão civil. Débito alimentar incontroverso. Teoria do adimplemento 
substancial. Não aplicabilidade pela via estreita do writ.  

DESTAQUE 

A teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se 
inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de habeas corpus em que se discute a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial 
em controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. A par de encontrar um estreito espaço de 
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aplicação no direito contratual - exclusivamente nas hipóteses em que o inadimplemento revela-se de escassa 
importância quando cotejado com a obrigação como um todo, ao lado de elementos outros cuja análise demanda 
uma avaliação qualitativa, casuística e aprofundada da avença, incompatível com o rito do habeas corpus -, a 
teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, menos ainda para 
solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. Com efeito, trata-se de instituto que, 
embora não positivado no ordenamento jurídico brasileiro, está incorporado em nosso Direito por força da 
aplicação prática de princípios típicos das relações jurídicas de natureza contratual. Por sua vez, a obrigação 
alimentar diz respeito a bem jurídico indisponível, intimamente ligado à subsistência do alimentando, cuja 
relevância ensejou fosse incluído como exceção à regra geral que veda a prisão civil por dívida, o que evidencia 
ter havido ponderação de valores, pelo próprio constituinte originário, acerca de possível conflito com a 
liberdade de locomoção, outrossim um direito fundamental de estatura constitucional. Isso porque os alimentos 
impostos por decisão judicial guardam consigo a presunção de que o valor econômico neles contido traduz o 
mínimo existencial do alimentando, de modo que a subtração de qualquer parcela dessa quantia pode ensejar 
severos prejuízos a sua própria manutenção. Além disso, o julgamento sobre a cogitada irrelevância do 
inadimplemento da obrigação não se prende ao exame exclusivo do critério quantitativo, sendo também 
necessário avaliar sua importância para satisfazer as necessidades do credor alimentar. Ora, a subtração de um 
pequeno percentual pode mesmo ser insignificante para um determinado alimentando, mas possivelmente não 
para outro, mais necessitado. Tem-se que o critério quantitativo não é suficiente nem exclusivo para a 
caracterização do adimplemento substancial, como já se manifesta parte da doutrina: "Observa-se, ainda, que 
predomina nos julgados a análise meramente quantitativa da parte inadimplida, principalmente através de 
percentual, sendo raros os acórdãos que abordam a significância do montante inadimplido em termos absolutos, 
o que entendemos correto. A ressalva que se faz, nesse ponto, é que o critério quantitativo é o menos relevante 
e significativo". (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 09/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução de título extrajudicial. Medidas coercitivas atípicas. CPC/2015. 
Retenção de passaporte. Coação à liberdade de locomoção. Ilegalidade.  

DESTAQUE 

Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão judicial não 
fundamentada e que não observou o contraditório, proferida no bojo de execução por título extrajudicial.      

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a 
previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, 
inclusive as de pagar quantia certa. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca 
da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, 
apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais 
de forma razoável. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e 
proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões 
judiciais, será contrária à ordem jurídica. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos 
atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da 
medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção 
processual. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos 
fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo 
constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. A 
liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. O 
reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em 
apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos 
e de maneira genérica. (Informativo n. 631.) 

 



 

165 
 

PROCESSO RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Medidas coercitivas atípicas. Retenção do passaporte. Coação à liberdade de 
locomoção. Habeas corpus. Cabimento.   

DESTAQUE 

Cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que determinou a retenção de passaporte.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida está em definir se a ordem de suspensão do passaporte e da carteira nacional de 
habilitação, expedida contra o executado, no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação 
de serviço), consubstancia coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, a ser combatida 
por meio de habeas corpus. Sobre o tema, observa-se que, no âmbito da seara penal, que as Turmas da Terceira 
Seção deste Tribunal reconhecem a viabilidade de questionamento da apreensão do passaporte por meio do 
habeas corpus, por entenderem que tal medida limita a liberdade de locomoção, ainda que a constatação da 
ilegalidade, que conduziria à concessão da ordem, no caso concreto, não se confirme. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Medidas coercitivas atípicas. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. 
Coação à liberdade de locomoção. Não configuração. Habeas corpus. Não 
cabimento.   

DESTAQUE 

Não cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que determinou a suspensão de Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não 
configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, 
impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 
consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de 
profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta 
condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do 
habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação 
de outra natureza. (Informativo n. 631.)  

 

QUINTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.519.860-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, por unanimidade, julgado em 
17/05/2018, DJe 25/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PENAL 

TEMA Roubo. Emprego de arma branca. Majorante revogada. Abolitio Criminis. Lei n. 
13.654/2018. Novatio legis in mellius.   

DESTAQUE 

Diante da abolitio criminis promovida pela Lei n. 13.654/2018, que deixou de considerar o emprego de arma 
branca como causa de aumento de pena, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Preliminarmente cumpre salientar que, sobreveio à decisão impugnada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 
de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa 
alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de 
causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma. Esta Corte possuía entendimento 
jurisprudencial consolidado reconhecendo que a previsão contida no dispositivo revogado abrangia não apenas 
armas de fogo, mas qualquer "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e 
coisas", nos termos do art. 3º, inciso IX, do Decreto n. 3.665/2000. No entanto, a atual previsão contida no art. 
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser 
cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que "(...) arremessa projéteis 
empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara 
que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do 
propelente, além de direção e estabilidade ao projétil", de acordo com o Decreto citado. Portanto, não se está 
diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis da majorante, na hipótese de o delito ser praticado 
com emprego de artefato diverso de arma de fogo. Na hipótese, o réu realizou a subtração fazendo uso de arma 
branca (faca). Diante desse fato, deve-se aplicar a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 
5º, XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena 
(Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO 
RHC 88.804-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, por unanimidade, 

julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Medida cautelar de afastamento das funções públicas de vereador e 

presidente de câmara municipal. ADI n. 5.526/DF. Parlamentares municipais. 

Não incidência. 

DESTAQUE 

É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares municipais as medidas 

cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa à Casa respectiva para 

deliberação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A insurgência suscitada em questão de ordem limitou a examinar a legalidade de decisão tomada por Câmara 

de Vereadores pela revogação das medidas cautelares de afastamento das funções de vereador e de presidente 

da Casa em substituição à prisão preventiva impostas por juiz de primeiro grau. Ressalte-se que a situação 

jurídica dos autos permanece hígida, a despeito do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos 

autos da ADI 5.526-DF que fixou o entendimento de que compete ao Poder Judiciário impor, por autoridade 

própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do CPP a parlamentares, devendo, contudo, ser 

encaminhada à Casa Legislativa respectiva a que pertencer o parlamentar para os fins do disposto no art. 53, § 

2º, da Constituição Federal quando a medida cautelar aplicada impossibilite, direta ou indiretamente, o 

exercício regular do mandato parlamentar. O referido artigo dispõe acerca de imunidade formal conferida à 

deputados federais e senadores, sendo, pois, uma prerrogativa constitucional conferida aos parlamentares do 

Congresso Nacional e, justamente por se tratar de norma de exceção, deve ser interpretada restritivamente. A 

Corte Suprema, tendo por fundamento tal parâmetro, já sufragou, em julgados anteriores, entendimento no 

sentido de que a incoercibilidade pessoal relativa prevista no artigo 53, § 2º, da CF/88 é aplicável, conforme 

disposição expressa, aos deputados federais e senadores e, por incidência do princípio da simetria, aos 

deputados estaduais independentemente de previsão nas respectivas Constituições estaduais, previsão, 

todavia, não incidente sobre parlamentares municipais. Nesses termos, torna-se sem efeito a decisão tomada 

pela Câmara de Vereadores em sessão realizada no dia 25/10/2017, na qual os seus pares haviam, alegando 
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incidência do entendimento externado pelo STF na ADI 5.526-DF, votado pelo retorno imediato do vereador aos 

cargos dos quais se encontra por ora afastado. (Informativo n. 617.) 

 

SEXTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO RMS 52.271-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
19/06/2018, DJe 29/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Defensoria Pública. Promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos 
individuais e coletivos. Unidade de execução de medidas socioeducativas para 
crianças e adolescentes. Acesso aos autos de procedimento verificatório. 
Possibilidade.   

DESTAQUE 

A Defensoria Pública pode ter acesso aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial 
e atividade correicional de unidade de execução de medidas socioeducativas.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei Complementar n. 80/1994, ao estabelecer os objetivos da Defensoria Pública, elenca, dentre outros, a 
primazia da dignidade da pessoa humana e a prevalência e efetividade dos direitos humanos e, para tanto, 
indica, como função institucional, a promoção da difusão e da conscientização dos direitos humanos, da 
cidadania e do ordenamento jurídico, além da prestação de orientação jurídica e defesa dos necessitados, e, 
especificamente quanto ao tema em debate, o exercício da defesa dos interesses individuais e coletivos da 
criança e do adolescente. Nessa linha, a despeito de a legislação não incluir, no rol de competências da 
Instituição, a atribuição para fiscalizar as unidades de internação, estabelece, expressamente, a função de atuar 
na preservação e na reparação dos direitos de pessoas vítimas de violência e opressão, do que decorre ser 
imperioso o acesso a informações de registros de eventuais ocorrências que possam ensejar a sua atuação. O 
art. 128 da LC n. 80/94 elenca como prerrogativa dos membros da Defensoria Pública dos Estados, ter vista 
pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais, e examinar, em qualquer 
repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo 
tomar apontamentos. Assim, na ausência de vedação legal, não há falar em impedimento de acesso da Defensoria 
Pública aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial e atividade correicional de 
unidade de execução de medidas socioeducativas, após relatos e denúncias de agressões sofridas pelos 
adolescentes internados e de outras irregularidades no processo ressocializador. (Informativo n. 629.)  

 

PROCESSO RHC 83.501-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
06/03/2018, DJe 05/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Disque Denúncia. 
Ausência de prévia investigação policial para verificar a veracidade das 
informações recebidas. Fuga de acusado. Inexistência de elementos idôneos 
para entrada em domicílio sem ordem judicial.   

DESTAQUE 

A existência de denúncias anônimas somada à fuga do acusado, por si sós, não configuram fundadas razões a 
autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou determinação judicial.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5°, 
inc. XI, da Constituição da República, pois, não há referência à prévia investigação policial para verificar a 
possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e 
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robustas acerca da traficância naquele local. Ainda que o tráfico ilícito de drogas seja um tipo penal com vários 
verbos nucleares, e de caráter permanente em alguns destes verbos, como por exemplo "ter em depósito", não 
se pode ignorar o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal e esta garantia constitucional não pode ser 
banalizada, em face de tentativas policiais aleatórias de encontrar algum ilícito em residências. Conforme 
entendimento da Suprema Corte e da Sexta Turma deste STJ, a entrada forçada em domicílio, sem uma 
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária, e não será a constatação de situação de flagrância, posterior 
ao ingresso, que justificará a medida, pois os agentes estatais devem demonstrar que havia elemento mínimo a 
caracterizar fundadas razões (justa causa). (Informativo n. 623.)  
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TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.658.508-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 23/10/2018, DJe 26/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar. Art. 249 
do ECA. Exclusão da multa. Impossibilidade com fundamento na 
hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade familiar.   

DESTAQUE 

A hipossuficiência financeira ou a vulnerabilidade famíliar não é suficiente para afastar a multa pecuniária 
prevista no art. 249 do ECA.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a sanção prevista no art. 249 do ECA, segundo a qual quem descumprir os 
deveres inerentes ao poder familiar está sujeito a multa, guarda indissociável relação com o rol de medidas 
preventivas, pedagógicas, educativas e sancionadoras previsto no art. 129 do mesmo estatuto, de modo que o 
julgador está autorizado a sopesá-las no momento em que impõe sanções aos pais, sempre em busca daquela 
que se revele potencialmente mais adequada e eficaz na hipótese concreta. Nesse contexto, é correto afirmar 
que a sanção pecuniária prevista no art. 249 do ECA, embora topologicamente distante do art. 129 do mesmo 
estatuto, igualmente compõe aquele mesmo rol, tratando-se de medida que, a despeito de seu cunho 
essencialmente sancionatório, igualmente possui caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, buscando-se 
ainda que tais condutas não mais se repitam a bem dos filhos. Por esse motivo, é admissível que, em decisão 
fundamentada, o julgador adote, dentre as inúmeras possibilidades existentes no microssistema, aquelas que 
reputar como as medidas mais adequadas e as mais eficazes para cada situação específica, podendo deixar, 
inclusive, de aplicar a multa do art. 249 do ECA. A situação econômica, todavia, não deve parametrizar o exame 
da própria adequação da providência determinada, questão que melhor se amolda é ideia de que seja a medida 
efetivamente preventiva e inibidora da repetição das condutas censuradas. Daí porque, embora se reconheça 
que a regra do art. 249 do ECA não possui incidência e aplicabilidade absoluta, podendo ser sopesada com as 
demais medidas previstas no art. 129 do mesmo estatuto, é preciso concluir que a simples exclusão da multa 
não é a providência mais adequada. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.674.207-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 17/04/2018, DJe 24/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Destituição de poder familiar. Indícios de "adoção à brasileira". Hipótese não 
prevista ao tempo da ação. Princípios protetivos da criança e do adolescente. 
Estudo psicossocial. Imprescindibilidade.   

DESTAQUE 

Na hipótese em que o reconhecimento de "adoção à brasileira" foi fator preponderante para a destituição do 
poder familiar, à época em que a entrega de forma irregular do filho para fins de adoção não era hipótese legal 
de destituição do poder familiar, a realização da perícia se mostra imprescindível para aferição da presença de 
causa para a excepcional medida de destituição e para constatação de existência de uma situação de risco para 
a infante.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação de destituição de poder familiar, em razão de suposta ilegalidade no registro de nascimento de 
infante, que teria sido efetivado por simulação, na prática conhecida como "adoção à brasileira". Na hipótese, o 
cerne da controvérsia consiste em saber se a decretação da perda do poder familiar prescinde da realização do 
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estudo psicossocial e da avaliação psicológica dos envolvidos na lide. Inicialmente, consigna-se que, embora, de 
antemão, não seja necessário para o reconhecimento da ocorrência da "adoção à brasileira" a realização de 
exame social e a avaliação psicológica da criança, do pai registral e de mãe biológica, a sua configuração, no caso 
analisado, resultou na medida drástica e excepcional da decretação da perda do poder familiar, o que não tinha 
previsão legal. Com efeito, a entrega de forma irregular do filho para fins de adoção somente foi considerada 
causa para a perda do poder familiar do pai ou da mãe (CC, art. 1.638, V), com a vigência da Lei n. 13.509/2017, 
que nem sequer estava em vigor quando da prolação da sentença, de modo que não poderia, por si só, causar a 
desconstituição do poder familiar. Registre-se que o ECA, no § 2º, do art. 23, diz que a condenação criminal do 
pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, 
sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha. Além disso, o artigo 24 do ECA diz que a perda e a 
suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos 
previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações 
a que alude o art. 22, com mais razão a configuração da "adoção à brasileira" não poderia constar, ao menos à 
época dos fatos, entre as hipóteses de destituição do poder familiar. Assim, a perícia psicossocial é de grande 
relevância e imprescindibilidade, haja vista que, por se tratar de medida extrema, a perda do poder familiar 
somente é cabível após esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança no seio da família natural, 
pressupondo a existência de um procedimento contraditório, no qual deve ser apurado se a medida 
efetivamente atende o melhor interesse da criança ou do adolescente. (Informativo n. 624.)  

 

PROCESSO 
REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017 

RAMO DO DIREITO 
DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

TEMA 

Execução de título extrajudicial. Mensalidades escolares. Dívidas contraídas 

em nome dos filhos da executada. Ausência de bens em nome da mãe para a 

satisfação do débito. Pretensão de inclusão do pai na relação jurídica 

processual. Possibilidade. Sustento e manutenção do menor matriculado em 

ensino regular. Responsável solidário. Legitimidade extraordinária. 

DESTAQUE 

A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser 

redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram 

origem à dívida. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão está em saber se, no curso de execução extrajudicial, baseada em contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre a escola e dois dos filhos da executada, representados nos instrumentos contratuais 

apenas por sua mãe, há a possibilidade de redirecionar-se a pretensão de pagamento para o pai, na hipótese em 

que não fora encontrado patrimônio suficiente em nome da genitora para a solvência da dívida. Inicialmente, 

importante anotar que, tanto no CPC de 1973 como no CPC de 2015, a legitimidade passiva ordinária para a 

execução é daquele que estiver nominado no título executivo. Já a legitimidade passiva extraordinária para a 

execução recai sobre aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente, à satisfação de 

determinadas dívidas. Note-se que o Código Civil de 2002 dispõe nos arts. 1.643 e 1.644 que, para a manutenção 

da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá 

solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, 

extraordinariamente legitimado. Além disso, do que se lê do art. 592 do CPC/1973, é de observar que o 

patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência do débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, 

está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. Nessa linha de raciocínio, não importa 

se o pai do infante não está nominado no contrato de prestação de serviços, especialmente, na confissão de 

dívida assinada pela mãe, pois o Código Civil estabelece a solidariedade do casal na solvência, inclusive, de 
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empréstimos contraídos para a satisfação das necessidades domésticas por apenas um deles - sendo incluído 

em tais necessidades o pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias para o apoio emocional e material 

dos que integram a entidade familiar. Da mesma forma, a interpretação conjunta dos arts. 22, 55 do ECA e 229 

da CF/88, denota que a imposição aos pais da obrigação solidária de somar esforços para fazer solvidas as 

despesas constitui uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou 

adolescente. Conclui-se, dessa forma, pela legitimidade passiva extraordinária daquele pai que não se fez 

constar no título executivo de dívida cobrada pela instituição que prestou serviços ao seu filho, pois a obrigação 

tem gênese no próprio poder familiar. (Informativo n. 618.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.550.166-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, 

julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA 

Suprimento de autorização paterna para viagem do infante ao exterior. 

Guarda unilateral de filho menor. Pedido incidental. Causa de pedir fundada 

na violência doméstica. Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. Competência híbrida (criminal e civil). Juízo competente. 

DESTAQUE 

A Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher possui competência para o julgamento 

de pedido incidental de natureza civil, relacionado à autorização para viagem ao exterior e guarda unilateral do 

infante, na hipótese em que a causa de pedir de tal pretensão consistir na prática de violência doméstica e 

familiar contra a genitora. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir a competência para julgamento de pedido incidental de suprimento 

judicial de autorização paterna para que o filho viaje com a genitora para o exterior e/ou guarda unilateral do 

filho - se da Vara da Criança e da Juventude ou da Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher, 

que já expedira medida protetiva em favor da requerente. Inicialmente, observe-se que o art. 14 da Lei n. 

11.340/2006 preceitua a competência híbrida (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, para o julgamento e execução das causas que nela tramitam. Constata-se, a partir do 

referido artigo, que o legislador, ao estabelecer a competência cível da Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, não especificou quais seriam as ações que deveriam ali tramitar. De modo bem 

abrangente, preconizou a competência desse "Juizado" para as ações de natureza civil que tenham por causa de 

pedir, necessariamente, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. A despeito da divergência 

doutrinária acerca da amplitude da competência cível da Vara Especializada, ressalte-se que a melhor exegese 

está no equilíbrio dos entendimentos contrapostos. Nesse sentido, tem-se que o propósito conferido pela Lei n. 

11.340/2006 foi, justamente, o de outorgar ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações 

civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da 

mulher, vítima de violência doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção. Assim, para o 

estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas 

ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a causa de 

pedir da correlata ação consista justamente na prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não 

se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos 

III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Na hipótese dos autos, a competência para o exame da referida 

pretensão é da Vara Especializada, na medida em que o pedido relacionado ao interesse da criança deu-se em 

plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência doméstica. 

(Informativo n. 617.)  
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QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.517.973-PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA 
Ação civil pública. Dignidade de crianças e adolescentes ofendida por quadros 

de programa televisivo. Dano moral coletivo. Existência. 

DESTAQUE 

A conduta de emissora de televisão que exibe quadro que, potencialmente, poderia criar situações 

discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos adolescentes configura lesão ao direito 

transindividual da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, registre-se que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da 

mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo 

extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de 

efetivo abalo moral. A análise da configuração do dano moral coletivo, na espécie, não reside na identificação de 

seus telespectadores, mas sim nos prejuízos causados a toda sociedade, em virtude da vulnerabilização de 

crianças e adolescentes, notadamente daqueles que tiveram sua origem biológica devassada e tratada de forma 

jocosa, de modo a, potencialmente, torná-los alvos de humilhações e chacotas pontuais ou, ainda, da execrável 

violência conhecida por bullying. A citada conduta odiosa, que repercute de forma mais contundente e nociva 

na psique de crianças e adolescentes, apresenta tamanha relevância, que, atualmente, é objeto da Lei 

13.185/2015. No caso dos autos, verifica-se que o quadro do programa televisivo analisado, ao expor a 

identidade (imagens e nomes) dos "genitores" das crianças e adolescentes, tornou-os vulneráveis a toda sorte 

de discriminações, ferindo o comando constitucional que impõe a todos (família, sociedade e Estado) o dever 

de lhes assegurar, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e ao respeito e de lhes colocar a salvo de toda 

forma de discriminação, violência, crueldade ou opressão (art. 227 da Constituição da República de 1988). No 

mesmo sentido, os artigos 17 e 18 do ECA consagram a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral 

das crianças e dos adolescentes, inibindo qualquer tratamento vexatório ou constrangedor. Nessa perspectiva, 

a conduta da emissora de televisão - ao exibir quadro que, potencialmente, poderia criar situações 

discriminatórias, vexatórias, humilhantes às crianças e aos adolescentes - traduz flagrante dissonância com a 

proteção universalmente conferida às pessoas em franco desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, donde se extrai a evidente intolerabilidade da lesão ao direito transindividual da coletividade, 

configurando-se, portanto, hipótese de dano moral coletivo indenizável. (Informativo n. 618.) 
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QUINTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO AgRg no REsp 1.673.215-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por 
unanimidade, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Apelação julgada por maioria. Nova técnica de complementação de 
julgamento. Aplicação do art. 942 do CPC/2015. Possibilidade. Art. 198 do 
ECA.   

DESTAQUE 

Admite-se a incidência do art. 942 do novo Código de Processo Civil para complementar o julgamento da 
apelação julgada por maioria nos procedimentos relativos ao estatuto do menor.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Segundo o art. 198 do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos 
à execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o sistema do Código de Processo Civil, que prevê, 
atualmente, em caso de decisão por maioria, nova técnica de complementação de julgamento, com a tomada de 
outros votos em sessão subsequente ou na mesma sessão. O procedimento, em tese, nada tem de prejudicial ao 
menor. Ao contrário, dependendo da situação, como em caso de voto vencido favorável à tese defensiva, pode 
lhe ser benéfico. Não se trata, portanto, de reformatio in pejus indireta, uma vez que estamos diante da 
implementação de regra técnica de julgamento, que pode ou não resultar em decisão desfavorável à defesa. 
Assim, considerando os termos do art. 198 do ECA, não há, em princípio, ilegalidade no procedimento que 
impeça sua aplicação (Informativo n. 627.)   

 

SEXTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO RMS 52.271-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
19/06/2018, DJe 29/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Defensoria Pública. Promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos 
individuais e coletivos. Unidade de execução de medidas socioeducativas para 
crianças e adolescentes. Acesso aos autos de procedimento verificatório. 
Possibilidade.   

DESTAQUE 

A Defensoria Pública pode ter acesso aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial 
e atividade correicional de unidade de execução de medidas socioeducativas.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei Complementar n. 80/1994, ao estabelecer os objetivos da Defensoria Pública, elenca, dentre outros, a 
primazia da dignidade da pessoa humana e a prevalência e efetividade dos direitos humanos e, para tanto, 
indica, como função institucional, a promoção da difusão e da conscientização dos direitos humanos, da 
cidadania e do ordenamento jurídico, além da prestação de orientação jurídica e defesa dos necessitados, e, 
especificamente quanto ao tema em debate, o exercício da defesa dos interesses individuais e coletivos da 
criança e do adolescente. Nessa linha, a despeito de a legislação não incluir, no rol de competências da 
Instituição, a atribuição para fiscalizar as unidades de internação, estabelece, expressamente, a função de atuar 
na preservação e na reparação dos direitos de pessoas vítimas de violência e opressão, do que decorre ser 
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imperioso o acesso a informações de registros de eventuais ocorrências que possam ensejar a sua atuação. O 
art. 128 da LC n. 80/94 elenca como prerrogativa dos membros da Defensoria Pública dos Estados, ter vista 
pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais, e examinar, em qualquer 
repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo 
tomar apontamentos. Assim, na ausência de vedação legal, não há falar em impedimento de acesso da Defensoria 
Pública aos autos de procedimento verificatório instaurado para inspeção judicial e atividade correicional de 
unidade de execução de medidas socioeducativas, após relatos e denúncias de agressões sofridas pelos 
adolescentes internados e de outras irregularidades no processo ressocializador. (Informativo n. 629.)  

 

PROCESSO REsp 1.694.248-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Extinção de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de 
serviço à comunidade. Decisão favorável ao menor infrator. Não unânime. 
Complementação de julgamento. Artigo 942 do CPC/2015. Inaplicabilidade. 
Procedimento mais gravoso que o adotado no processo criminal. Afronta às 
normas protetivas que regem o ECA. 

DESTAQUE 

É inaplicável a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015 nos 
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude quando a decisão não unânime for favorável ao 
adolescente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta em deslinde está em definir se a técnica de complementação de julgamento nas decisões 
colegiadas não unânimes de segunda instância, prevista no art. 942 do CPC/2015, é cabível nos casos em que o 
decisum for favorável ao menor, tendo em vista o princípio do favor rei. Inicialmente, cumpre afirmar que o 
sistema recursal da lei processual civil é aplicável aos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, 
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 198 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. E, no caso de decisão não unânime em segunda instância, a lei processual civil vigente ao 
tempo da edição do Estatuto Menorista previa o cabimento de embargos infringentes, medida processual que 
também era induvidosamente aplicável aos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude. Com o 
advento da Lei nº 13.105/2015, foi editado novo Código de Processo Civil que, no artigo 942, ao tempo em que 
extinguiu os embargos infringentes, adotou técnica de complementação de julgamento nas decisões colegiadas 
não unânimes de segunda instância com o propósito de atender aos reclamos de maior efetividade e celeridade 
no processo. É cediço que doutrina e jurisprudência são unívocos em assegurar ao menor infrator os mesmos 
direitos de que gozam os penalmente responsáveis perante a justiça criminal, admitindo, inclusive, a aplicação 
subsidiária do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Registre-se, também, que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude não há pretensão 
punitiva estatal, nem reprimenda de natureza criminal, mas a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
vem admitindo uma inegável natureza sancionatória das medidas socioeducativas. Assim, ainda que não se trate 
de processo criminal regido pela proibição de reformatio in pejus e, conquanto que não se cuide de recurso ou 
meio autônomo de impugnação, em estando o menor infrator sujeito a medida socioeducativa de natureza 
inegavelmente sancionatória, é incabível a complementação do julgamento segundo a técnica do artigo 942 do 
novo Código de Processo Civil quando em prejuízo do menor. Se a decisão não unânime for favorável ao menor 
infrator, a complementação do julgamento nos termos analisados, com a eventual modificação do julgado em 
prejuízo do menor implicaria, em última análise, em impingir ao menor infrator tratamento mais gravoso que o 
atribuído ao réu penalmente imputável já que os embargos infringentes e de nulidade previstos na legislação 
processual penal (art. 609, Código de Processo Penal) somente são cabíveis na hipótese de o julgamento tomado 
por maioria prejudicar o réu, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Dessa forma, se não se admite revisão 
pelo mesmo colegiado de acórdão não unânime favorável ao réu punido com pena de natureza repressiva e 
punitiva, com maior razão não se pode admitir incidente processual que produz efeitos semelhantes ao menor 
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cuja reprimenda, apesar da carga sancionatória, possui natureza preventiva e reeducativa (Informativo n. 
626.) 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.378.938-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação Civil Pública. Direito transindividual do consumidor. Abusividade de 
cláusula contida em contrato de compra e venda de imóvel. Legitimidade ativa 
do Ministério Público.   

DESTAQUE 

O Ministério Público possui legitimidade ativa para postular em juízo a defesa de direitos transindividuais de 
consumidores que celebram contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas pretensamente abusivas.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que o acórdão embargado, da Quarta Turma, entendeu que falta ao Ministério 
Público legitimidade ativa para o ajuizamento de demanda coletiva (em sentido lato) com a finalidade de se 
declarar por sentença a pretensa nulidade e ineficácia de cláusula contratual constante de contratos de compra 
e venda de imóveis celebrados entre as empresas embargadas e seus consumidores. Já o acórdão paradigma, da 
Corte Especial, entendeu ter o Ministério Público legitimidade para reclamar a defesa de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos em ação civil pública, ainda que se estivesse diante de interesses 
disponíveis. Tal orientação, ademais, é a que veio a prevalecer neste Tribunal Superior, que aprovou o verbete 
sumular n. 601, de seguinte teor: "o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço 
público." Além disso, tanto a Lei da Ação Civil Pública (arts. 1º e 5º) como o Código de Defesa do Consumidor 
(arts. 81 e 82) são expressos em definir o Ministério Público como um dos legitimados a postular em juízo em 
defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos do consumidor. Incumbe verificar, então, se tal 
legitimidade ampla definida expressamente em lei (Lei n. 7.347/1985 e Lei n. 8.078/1990) é compatível com a 
finalidade do Ministério Público, como exige o inc. IX do art. 129 da Constituição da República. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte, a finalidade do Ministério Público é lida à luz do preceito constante do caput do art. 
127 da Constituição, segundo o qual incumbe ao Ministério Público "a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Daí porque se firmou a compreensão de que, 
para haver legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos transindividuais não é preciso que 
se trate de direitos indisponíveis, havendo de se verificar, isso sim, se há "interesse social" (expressão contida 
no art. 127 da Constituição) capaz de autorizar a legitimidade do Ministério Público. (Informativo n. 629.)  

 

 

CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EAREsp 793.323-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 10/10/2018, DJe 15/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Planos de saúde. Internação psiquiátrica superior a 30 dias por ano 
contratual. Coparticipação. Validade.   

DESTAQUE 

Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor para a 
hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrentes de transtornos psiquiátricos.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a discussão a determinar a interpretação que deve prevalecer na Segunda Seção acerca da abusividade 
ou não de cláusula em contrato de plano de saúde, que impõe coparticipação do contratante, após o período de 
30 (trinta) dias, à razão de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas hospitalares e honorários médicos 
de internação para tratamento psiquiátrico. Inicialmente, cumpre salientar que o art. 12, II, "a" da Lei n. 
9.656/1998, veda às operadoras de plano de saúde a limitação de prazo, valor máximo e quantidade de 
cobertura de internações hospitalares. Contudo, o art. 16, inc. VIII da mesma lei, determina que conste em 
qualquer modalidade de produto, serviço ou contrato de assistência médica, hospitalar e odontológica, com 
clareza, "a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, 
contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica". Além disso, da 
própria definição de "plano privado de assistência à saúde" que consta no art. 1º da lei, extrai-se a possibilidade 
de a prestação continuada de serviços "ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, 
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor". Percebe-se, assim, 
que a Lei n. 9.656/1998 autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas 
médicas específicas, desde que figure de forma clara e expressa a obrigação para o consumidor no contrato. 
(Informativo n. 635.)  

 

PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.396.808-AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 14/08/2018, DJe 06/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Tarifa de enérgia elétrica. Inadimplência de órgão público. Multa. Cobrança. 
Art. 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 2.432/1988. Não aplicabilidade.   

DESTAQUE 

A concessionária de fornecimento de energia elétrica não pode exigir de órgão público, usuário do serviço, multa 
por inadimplemento no pagamento de fatura, fundamentada no parágrafo único do artigo 4º do Decreto-Lei n. 
2.432/1988.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão sub examine consiste em saber se a norma inserta no parágrafo único do art. 4º do Decreto-Lei n. 
2.432/1988 serve de fundamento jurídico para concessionária cobrar de órgão público (Ministério do Exército) 
multa por inadimplemento da fatura de energia elétrica. É cediço que esta norma permite a imposição de multa 
por atraso em seu pagamento. Todavia, pela técnica legislativa o parágrafo único é dependente do seu caput, o 
qual regula as relações de compra e venda de energia elétrica entre concessionárias de serviço público de 
energia elétrica e não as relações entre as concessionárias e seus consumidores. Assim, referida norma não 
serve de supedâneo legal para a exigência da referida multa. (Informativo n. 632.)  
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TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

 

PROCESSO REsp 1.497.254-ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Incorporação imobiliária. Registro. Ausência. Multa. Art. 35, § 5º, da Lei n. 
4.591/1964. Ação do adquirente. Prescrição. Prazo decenal. Art. 205 do 
Código Civil.   

DESTAQUE 

É decenal o prazo prescricional aplicável à ação do adquirente contra a incorporadora que visa a cobrança da 
multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/1964.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável para a ação ajuizada com base no art. 35 da Lei 
n. 4.591/1964, que estabelece um período máximo para o incorporador promover o devido arquivamento do 
memorial de incorporação no Registro de Imóveis, nos termos exigidos pelo art. 32 do mesmo diploma, sob pena 
de pagar multa ao adquirente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da unidade imobiliária 
negociada. A ausência de previsão legal específica na Lei n. 4.596/1964 acarreta a necessidade de interpretar 
suas disposições em conjunto com outro diploma normativo, sendo frequente a sua associação com o Código de 
Defesa do Consumidor, haja vista que ambos os diplomas partilham o propósito de equilibrar a disparidade 
contratual própria da relação entre adquirente/consumidor e alienante/incorporador. No entanto, apesar do 
conteúdo protetivo comum, o fato de se tratar de relação de consumo não atrai, por si só, a incidência do prazo 
prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o entendimento desta Corte 
Superior é de que o art. 27 do CDC não se aplica a qualquer caso de inadimplemento contratual, restringindo-se 
às ações que busquem a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é a hipótese 
dos autos. Nesse contexto, a falta do registro imobiliário da incorporação não configura um defeito no serviço, 
mas, sim, o descumprimento de dever oriundo tanto do contrato como da própria Lei de Incorporações 
Imobiliárias, a sujeitar o incorporador à multa prevista na legislação de regência, sem prejuízo de outras sanções 
eventualmente cabíveis. Assim, diante da falta de previsão legal específica na Lei de Incorporações Imobiliárias 
e a inaplicabilidade do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, a ação do adquirente contra a 
incorporadora que visa a cobrança da multa prevista no art. 35, § 5º, da Lei n. 4.591/1964 se submete ao prazo 
prescricional geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos. (Informativo n. 633.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.630.889-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
11/09/2018, DJe 21/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Entidades mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Princípio da 
veracidade da informação. Art. 43 do CDC. Prazos de manutenção de 
informação no cadastro de inadimplentes. Informação decorrente de protesto 
de títulos. Informação do prazo de vencimento da dívida. Necessidade. 
Responsabilidade da instituição arquivista.  

DESTAQUE 

As entidades mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito não devem incluir em sua base de dados 
informações coletadas dos cartórios de protestos sem a informação do prazo de vencimento da dívida, sendo 
responsáveis pelo controle de ambos os limites temporais estabelecidos no art. 43 da Lei n. 8.078/1990. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal é determinar, dentre outros pontos, a quem cabe a responsabilidade pela verificação do 
prazo máximo de permanência da inscrição em cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de anotações 
decorrentes de protesto de títulos. Assevere-se que não é o protesto o dado registrado no cadastro de 
inadimplentes, mas sim a dívida que o fundamenta, eis que é a inadimplência a informação essencial para a 
verificação do risco na concessão de crédito, propósito da existência do banco de dados de consumidores. 
Ademais, as entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o 
consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar aos 
consumidores (art. 16 da Lei n. 12.414/2011). Como reflexo do princípio da veracidade, o CDC cuidou de 
estabelecer limites temporais objetivos para que a informação negativa a respeito dos débitos do consumidor 
conste na base dos bancos de dados de proteção ao crédito. Previu, assim, em seu art. 43, dois prazos, quais 
sejam: a) o prazo genérico de 5 (cinco) anos, do § 1º; e b) o prazo específico da ação de cobrança, do § 5º. Esses 
prazos são conciliados, de modo que uma dívida não pode estar sujeita a registro em cadastro de proteção ao 
crédito por período superior a cinco anos. Assim, os arquivistas devem adotar a posição que evite o dano 
potencial ao direito da personalidade do consumidor, razão pela qual é legítima a imposição da obrigação de 
não-fazer, consistente em não incluir em sua base de dados informações coletadas dos cartórios de protestos, 
sem a informação do prazo de vencimento da dívida, para controle de ambos os limites temporais estabelecidos 
no art. 43 da Lei n. 8.078/1990. (Informativo n. 633.) 

 

PROCESSO REsp 1.630.889-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
11/09/2018, DJe 21/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Entidades mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Princípio da 
finalidade. Princípio da veracidade da informação. Art. 43, § 1º, do CDC. Prazo 
de manutenção de informação no cadastro de inadimplentes. Termo inicial.  

DESTAQUE 

O termo inicial do prazo máximo de cinco anos que o nome de devedor pode ficar inscrito em órgão de proteção 
ao crédito é o dia seguinte à data de vencimento da dívida.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A jurisprudência em relação ao termo inicial do prazo máximo de duração da anotação em cadastro de 
inadimplentes ainda não foi consolidada pelas Turmas de Direito Privado desta Corte. Entretanto, tendo em 
vista os princípios da veracidade e da finalidade, a orientação que mais se coaduna ao espírito do CDC é de que 
o termo a quo do quinquênio do art. 43, § 1º, do CDC deve tomar por base a data do fato gerador da informação 
depreciadora. Com efeito, a inscrição de dado negativo de consumo do devedor nos bancos de dados de proteção 
ao crédito não é imprescindível para a cobrança da dívida, consistindo, portanto, em direito potestativo do 
credor. Ademais, esta Corte consignou, em julgamento de recurso especial repetitivo, que "qualquer dívida 
resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se à prescrição 
quinquenal, contando-se do respectivo vencimento" (REsp 1.101.412-SP, Segunda Seção, DJe 3/2/2014). Nesse 
sentido, o termo inicial do prazo de cinco anos previsto no § 1º do art. 43 do CDC deve corresponder ao primeiro 
dia seguinte à data de vencimento da dívida, por ser esse o entendimento que mais se coaduna com a função dos 
bancos de dados de inadimplentes de refletir com fidelidade a situação financeira dos devedores. (Informativo 
n. 633.) 
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PROCESSO REsp 1.635.637-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 18/09/2018, DJe 21/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Consórcio de empresas. Relação de consumo. Solidariedade. Art. 28, § 3º, do 
CDC. Interpretação restritiva. Correlação com as obrigações resultantes do 
objeto do consórcio. Necessidade.   

DESTAQUE 

Há solidariedade entre as sociedades consorciadas em relação às obrigações derivadas de relação de consumo 
desde que essas obrigações guardem correlação com a esfera de atividade do consórcio.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal consiste em definir se as sociedades integrantes de consórcio para a prestação de serviço 
de transporte coletivo urbano, assim como o próprio consórcio, respondem solidariamente por acidente 
envolvendo ônibus de propriedade exclusiva de uma das empresas consorciadas. Inicialmente, cumpre salientar 
que, como regra geral, as sociedades consorciadas apenas se obrigam nas condições previstas no respectivo 
contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade, de acordo com o 
disposto no art. 278, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.404/1976). Essa regra, no entanto, não é 
absoluta, havendo no ordenamento jurídico diversas normas que preveem a solidariedade entre as sociedades 
consorciadas, notadamente quando está em jogo interesse que prepondera sobre a autonomia patrimonial das 
integrantes do consórcio. Na hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra 
geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição contida no art. 28, § 3º, do CDC. 
Essa exceção em matéria consumerista justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao 
consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização. É interessante anotar, 
nesse passo, que a solidariedade entre os integrantes do consórcio quanto a obrigação decorrente de uma 
relação de consumo não significa a desconsideração da personalidade jurídica das consorciadas, mas sim a 
atribuição de responsabilidade a terceiros em razão do vínculo jurídico mantido com o fornecedor causador do 
dano. Outrossim, é certo que, por se tratar de exceção à regra, a previsão de solidariedade contida no art. 28, § 
3º, do CDC deve ser interpretada restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações resultantes do 
objeto do consórcio, e não quaisquer obrigações assumidas pelas consorciadas em suas atividades empresariais 
gerais. Ademais, a exceção em comento não alcança o próprio consórcio, que apenas responderá solidariamente 
com suas integrantes se houver previsão contratual nesse sentido. (Informativo n. 633.) 

 

PROCESSO REsp 1.660.168-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Marco 
Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Ação de obrigação de fazer. Provedor de aplicação de pesquisa na internet. 
Proteção a dados pessoais. Desvinculação entre nome e resultado de pesquisa. 
Direito ao esquecimento. Possibilidade.   

DESTAQUE 

É possível determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet 
entre o nome de prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso, pleiteia-se a desindexação do nome da recorrente, em resultados nas aplicações de busca na internet, 
de notícia sobre fraude em concurso público, no qual havia sido reprovada. Atualmente, o fato referido já conta 
com mais de uma década, e ainda hoje os resultados de busca apontam como mais relevantes as notícias a ela 
relacionadas, como se, ao longo desta década, não houvesse nenhum desdobramento da notícia nem fatos novos 
relacionados ao nome da autora. Quanto ao assunto, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento 
reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca 
apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o 
direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do 
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conteúdo indevido na internet. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção 
pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, 
entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, 
seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Essa é a essência do direito ao 
esquecimento: não se trata de efetivamente apagar o passado, mas de permitir que a pessoa envolvida siga sua 
vida com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por 
sistemas automatizados de busca. Por outro vértice, aqueles que quiserem ter acesso a informações relativas a 
fraudes em concurso público, não terão seu direito de acesso impedido, porquanto as fontes que mencionam 
inclusive o nome da autora permanecerão acessíveis. Contudo, sua busca deverá conter critérios relativos a esse 
conteúdo, seja em conjunto com o nome da autora, seja de forma autônoma. (Informativo n .628.) 

 

PROCESSO REsp 673.048-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO 
INTERNACIONAL  

TEMA Juízo de retratação. Ação indenizatória. Extravio de bagagem. 
Responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros. Indenização 
tarifada. Preponderância das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação 
ao Código de Defesa do Consumidor.  

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a limitação, por legislação 
internacional espacial, do direito do passageiro à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de 
bagagem. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015), reformou 
decisão antes proferida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331-RJ, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2017, firmou compreensão de que "nos termos do art. 178 da Constituição da 
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de 
Defesa do Consumidor". Constata-se, portanto, que a antinomia aparente se estabelecia entre o art. 14 do Código 
de Defesa do Consumidor, o qual impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o 
disposto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, introduzida no direito pátrio pelo Decreto 20.704, de 
24/12/1931, que preestabelece limite máximo para o valor devido pelo transportador, a título de reparação 
pelos danos materiais (Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO REsp 1.509.586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 15/05/2018, DJe 18/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação civil pública. Cobrança de tarifa de renovação de cadastro bancário. 
Interesses Individuais Homogêneos. Município. Legitimidade ativa. 
Pertinência temática e representação adequada presumidas.   

DESTAQUE 

Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos consumeristas 
questionando a cobrança de tarifas bancárias.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que os entes federativos ou políticos, enquanto gestores da coisa pública e do 
bem comum, são, em tese, os maiores interessados na defesa dos interesses metaindividuais, haja vista que, 
conforme leciona a doutrina, "o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo 
situado em um determinado território". Trata-se, em verdade, de dever-poder, decorrente da supremacia do 
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interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, a impor aos entes políticos o dever 
de agir na defesa de interesses metaindividuais, por serem seus poderes irrenunciáveis e destinados à satisfação 
dos interesses públicos. Ademais, a legitimação dos entes políticos para a defesa de interesses metaindividuais 
é justificada pela qualidade de sua estrutura, capaz de conferir maior probabilidade de êxito na implementação 
da tutela coletiva, bem como não se questiona sua pertinência temática ou representatividade adequada, por 
serem presumidas. Deste modo, no que se refere especificamente à defesa de interesses individuais 
homogêneos dos consumidores, o Município é o ente político que terá maior contato com as eventuais lesões 
cometidas contra esses interesses, pois, conforme afirma a doutrina, "será no Município que esses fatos 
ensejadores da ação civil pública se farão sentir com maior intensidade [...] em face da proximidade, da 
imediatidade entre ele e seus munícipes" (Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO REsp 1.534.831-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. 
Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018 
 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Ação indenizatória. Defeitos aparentes da obra. Art. 26 do CDC. Prazo 
decadencial. Inaplicabilidade à pretensão indenizatória. Sujeição a prazo 
prescricional. Art. 205 do CC/02. 

DESTAQUE 

Aplica-se o prazo prescricional do art. 205 do CC/02 às ações indenizatórias por danos materiais decorrentes 
de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido pelo consumidor, e não o prazo decadencial 
estabelecido pelo art. 26 do CDC.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, discute-se em ação de indenização por danos materiais, entre outras questões, o afastamento da 
prejudicial de decadência no tocante aos vícios de qualidade e de quantidade de imóvel adquirido pelo 
consumidor. Primeiramente, faz-se necessário salientar que o prazo quinquenal disposto no art. 618 do CC/02, 
para que o comitente verifique eventual existência de defeito ou vício que estivesse oculto por ocasião da 
entrega da construção, é de garantia, na medida em que visa protegê-lo contra riscos futuros e eventuais. Não 
se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial. Isso significa que, apesar da entrega da obra, o empreiteiro 
permanecerá responsável por vício oculto que venha a ser revelado dentro do quinquênio legal, 
comprometendo a segurança e a solidez da construção. Verificado o vício nesse interregno, poderá o comitente 
reclamá-lo; entretanto, qual o prazo para que o faça? Essa questão suscitou bastante divergência na doutrina e 
nos Tribunais pátrios, mormente com a introdução do parágrafo único ao art. 618 pelo CC/2002 (sem 
correspondente na legislação anterior), o qual passou a estabelecer que "decairá do direito assegurado neste 
artigo o dono da obra que não propuser a ação contra ao empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao 
aparecimento do vício ou defeito". Sobre o tema, a doutrina majoritária se inclina no sentido de que o prazo de 
180 dias, de natureza decadencial, se refere apenas ao direito de o comitente pleitear a rescisão contratual ou o 
abatimento no preço (ação de índole desconstitutiva), permanecendo a pretensão de indenização, veiculada em 
ação condenatória sujeita ao prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/02, o qual, além de corresponder 
ao prazo vintenário anteriormente disposto no art. 177 do CC/16, é o prazo que regula as pretensões fundadas 
no inadimplemento contratual. De outro turno, quando o litígio envolve relação de consumo, novas 
considerações devem ser feitas, haja vista que o CDC, em matéria de vícios de qualidade ou de quantidade do 
produto ou do serviço, confere tratamento diverso daquele da codificação civilista. Isso porque, mesmo não 
havendo no CDC qualquer prazo específico de garantia dos trabalhos de construção, como ocorre no art. 618 do 
CC/02 em relação à "solidez e segurança" de "edifícios e outras construções consideráveis", possui o consumidor 
proteção mais abrangente, haja vista que estará resguardado de vícios na obra ainda que estes surjam após o 
prazo de cinco anos do recebimento. A princípio, em qualquer momento em que ficar evidenciado o defeito, 
poderá o consumidor enjeitá-lo, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 90 dias, o qual, inclusive, pode 
ser suspenso pela reclamação do vício junto ao fornecedor ou pela instauração de inquérito civil (art. 26, § 2º, 
do CDC). Ademais, para além da possibilidade de redibir o contrato ou de pleitear o abatimento do preço - 
alternativas que vigoram no Código Civil para vícios ocultos - o CDC coloca à disposição do consumidor uma 
terceira opção, consistente na substituição do produto ou na reexecução do serviço (arts. 18, § 1º, I, e 20, I, do 
CDC). A despeito das considerações supracitadas, cabe registrar que a solução, segundo a legislação 



 

185 
 

consumerista, da questão relativa à decadência do direito de reclamar por vícios no imóvel (prazo de 90 dias, 
contado do recebimento do bem, em se tratando de vício aparente, ou do aparecimento do defeito, em se 
tratando de vício oculto) não obsta a que seja aplicado o raciocínio anteriormente desenvolvido no que tange à 
prescrição da pretensão indenizatória. Sendo assim, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona 
ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas 
pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput do mesmo diploma legal, não se confundindo com o prazo prescricional a que se 
sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. E, à falta de prazo 
específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual - o prazo quinquenal disposto no art. 27 
é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço - entende-se que deve ser aplicado o prazo geral 
decenal do art. 205 do CC/02. (Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por maioria, julgado em 
12/09/2017, DJe 15/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 
Ação civil pública. Vício do produto. Reparação em 30 dias. Dever de sanação 
do comerciante, assistência técnica ou diretamente do fabricante. Direito de 
escolha do consumidor. 

DESTAQUE 

Cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias - levar o 
produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão jurídica discutida consiste, dentre outros pontos, em definir a responsabilidade do comerciante no 
que tange à disponibilização e prestação de serviço de assistência técnica (art. 18, caput e § 1º, do CDC). Em 
princípio, verifica-se que a interpretação puramente topográfica do § 1º do art. 18 do CDC leva a crer que a 
responsabilidade solidária imputada no caput aos fornecedores, inclusive aos próprios comerciantes, 
compreende o dever de reparar o vício no prazo de trinta dias, sob pena de o consumidor poder exigir a 
substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A Terceira Turma 
do STJ, no entanto, ao analisar situação análoga se manifestou no sentido de que, "disponibilizado serviço de 
assistência técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade [município] do estabelecimento do 
comerciante, a intermediação do serviço apenas acarretaria delongas e acréscimo de custos, não justificando a 
imposição pretendida na ação coletiva" (REsp 1.411.136-RS, DJe 10/03/2015). No entanto, esse tema merece 
nova reflexão. Isso porque o dia a dia revela que o consumidor, não raramente, trava verdadeira batalha para, 
após bastante tempo, atender a sua legítima expectativa de obter o produto adequado ao uso, em sua quantidade 
e qualidade. Aliás, há doutrina a defender, nessas hipóteses, a responsabilidade civil pela perda injusta e 
intolerável do tempo útil. Assim, não é razoável que, à frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, 
se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser 
evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, 
intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever 
legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. Vale ressaltar que o comerciante, em regra, 
desenvolve uma relação direta com o fabricante ou com o representante deste; o consumidor, não. Por isso 
também, o dispêndio gerado para o comerciante tende a ser menor que para o consumidor, sendo ainda possível 
àquele exigir do fabricante o ressarcimento das respectivas despesas. Logo, à luz do princípio da boa-fé objetiva, 
se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de 
consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser 
suportado pelo consumidor, sob pena de ofensa aos princípios que regem a política nacional das relações de 
consumo, em especial o da vulnerabilidade e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor, além de 
configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por 
ele. (Informativo n. 619.) 
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PROCESSO 
REsp 1.677.772-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 14/11/2017, DJe 20/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Protesto de cheques prescritos. Irregularidade. Higidez da dívida. 

Possibilidade de manejo de ação de cobrança fundada na relação causal e de 

ação monitória. Abalo de crédito inexistente. Dano moral não caracterizado. 

DESTAQUE 

O protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo de crédito apto a ensejar danos morais ao 

devedor, se ainda remanescer ao credor vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o apontamento de cheque a protesto mostra-se viável dentro do prazo da 

execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que 

indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e 

respectivos avalistas), o art. 48 da Lei n. 7.347/1985 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para 

apresentação do título ao sacado. Não observados esses prazos, perde o portador o direito de sujeitar à ação 

cambial executiva os coobrigados. Nada obstante, permanece ao credor a faculdade de protestar o cheque, 

indicando o nome dos devedores principais (emitente e respectivos avalistas), enquanto o título se revestir dos 

requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, ou seja, enquanto não prescrita a ação cambiária executiva - 

orientação essa consolidada pelo STJ por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.423.464-SC. 

Especificamente quanto ao protesto considerado "indevido", não se desconhece a existência de julgados deste 

Tribunal que afirmam que o dano moral, nessa situação, se caracteriza in re ipsa. Todavia, a jurisprudência desta 

Corte, de um modo geral, vem evoluindo para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, 

afastando o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável. No âmbito do protesto 

irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está inequivocamente atrelado à ideia do abalo 

do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau 

pagador" perante a praça. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão 

executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, 

não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, 

de fato, impontual no pagamento. Nesse contexto, enquanto remanescer ao credor a faculdade de cobrança da 

dívida - seja por meio do ajuizamento de ação cambial por locupletamento ilícito, de ação de cobrança fundada 

na relação causal, e ainda, de ação monitória - permanece o devedor na condição de inadimplente, razão pela 

qual não está caracterizado abalo de crédito apto a ensejar dano moral. (Informativo n. 616.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.644.405-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 09/11/2017, DJe 17/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Aquisição de pacote de biscoito com corpo estranho no recheio de um dos 

biscoitos. Não ingestão. Levar à boca. Exposição do consumidor a risco 

concreto de lesão à saúde e segurança. Fato do produto. Existência de dano 

moral. 

DESTAQUE 

O simples "levar à boca" do alimento industrializado com corpo estranho gera dano moral in re ipsa, 

independentemente de sua ingestão. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O objeto do debate consiste em analisar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho 

em alimento industrializado, é necessária sua ingestão ou se o simples fato de levar tal resíduo à boca é 

suficiente para a configuração do dano moral in re ipsa. De pronto, verifica-se que a jurisprudência do STJ está 

consolidada no sentido de que há dano moral na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, 

ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade 

oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física. No entanto, na hipótese analisada, há a peculiaridade de 

não ter havido ingestão, ainda que parcial, do produto contaminado, visto que, conforme estabelecido no 

acórdão recorrido, o corpo estranho - um anel indevidamente contido em uma bolacha recheada - esteve prestes 

a ser engolido por criança de 8 anos, sendo cuspido no último instante. É necessário, assim, indagar se a hipótese 

dos autos alberga um mero vício (de qualidade por inadequação, art. 18, CDC) ou, em verdade, um defeito/fato 

do produto (vício de qualidade por insegurança, art. 12, CDC). Registre-se que um produto ou serviço 

apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua 

utilização ou fruição for capaz de criar riscos à sua incolumidade ou de terceiros - o que aconteceu no caso em 

tela, pois o corpo estranho contido no recheio de um biscoito expôs o consumidor a risco, na medida em que, 

levando-o à boca por estar encoberto pelo produto adquirido, sujeitou-se à ocorrência de diversos tipos de dano, 

seja à sua saúde física, seja à sua integridade psíquica. O consumidor foi, portanto, exposto a grave risco, o que 

torna ipso facto defeituoso o produto. Nesse contexto, verificada a ocorrência de defeito no produto, a afastar a 

incidência exclusiva do art. 18 do CDC à espécie (o qual permite a reparação do prejuízo material 

experimentado), inafastável é o dever do fornecedor de reparar também o dano extrapatrimonial causado ao 

consumidor, fruto da exposição de sua saúde e segurança à risco concreto. (Informativo n. 616.) 

 

QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.450.434-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 18/09/2018, DJe 09/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Responsabilidade civil e consumidor. Crime de roubo. Emprego de arma de 
fogo. Drive-thru de lanchonete. Fortuito interno. Súmula n. 130/STJ. 
Aplicabilidade. 

DESTAQUE 

A lanchonete responde pela reparação de danos sofridos pelo consumidor que foi vítima de crime ocorrido no 
drive-thru do estabelecimento comercial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que a rede de restaurantes, ao disponibilizar o serviço de drive-thru aos seus 
clientes, acabou atraindo para si a obrigação de indenizá-los por eventuais danos causados, não havendo falar 
em rompimento do nexo causal. Isso porque, assim como ocorre nos assaltos em estacionamentos, a rede de 
restaurantes, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos 
consumidores, assumiu o dever implícito em qualquer relação contratual de lealdade e segurança, como 
incidência concreta do princípio da confiança. Nesse contexto, a responsabilidade em questão se assemelha 
muito àquelas situações dos empreendimentos comerciais, como shoppings e hipermercados, que colocam o 
estacionamento à disponibilização de sua freguesia, respondendo pelos danos sofridos nesse local (inteligência 
da Súmula n. 130 do STJ). O enunciado da súmula tem a seguinte redação: "a empresa responde, perante o 
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Equivale a dizer: é a 
incidência dos princípios gerais da boa-fé objetiva e da função social do contrato na compreensão da 
responsabilidade civil dos estabelecimentos comerciais, incumbindo ao fornecedor do serviço e responsável 
pelo local de atendimento o dever de proteger a pessoa e os bens do consumidor. Além disso, ao estender sua 
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atividade para a modalidade drive-thru, a rede de restaurantes buscou, no espectro da atividade econômica, 
aumentar seus ganhos e proventos, já que, por meio do novo serviço, ampliou o acesso aos produtos e serviços 
de fast food, facilitando a compra e venda, aumentando o fluxo de clientes e de suas receitas, perfazendo 
diferencial competitivo a atrair e fidelizar ainda mais a sua clientela. De fato, dentro do seu poder de livremente 
contratar e oferecer diversos tipos de serviços, ao agregar a forma de venda pelo drive-thru ao empreendimento, 
acabou por incrementar, de alguma forma, o risco à sua atividade, notadamente por instigar os consumidores a 
efetuar o consumo de seus produtos de dentro do veículo, em área contígua ao estabelecimento, deixando-os, 
por outro lado, mais expostos e vulneráveis a intercorrências. (Informativo n .637.) 

 

PROCESSO REsp 1.540.580-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador 
Convocado do TRF 5ª Região), Rel. Acd. Min. Luis Felipe Salomão, por 
maioria, julgado em 02/08/2018, DJe 04/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Responsabilidade civil do médico. Inadimplemento do dever de informação. 
Especialização da informação e de consentimento específico. Necessidade. 
Ofensa ao direito à autodeterminação. Dano extrapatrimonial. Configuração. 

DESTAQUE 

A inobservância do dever de informar e de obter o consentimento informado do paciente viola o direito à 
autodeterminação e caracteriza responsabilidade extracontratual. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia consiste em definir a responsabilidade civil decorrente da inobservância do dever de informação 
(falta ou deficiência) acerca de procedimento cirúrgico implementado em tratamento neurocirúrgico, que 
compromete o denominado consentimento informado - manifestação do direito fundamental de 
autodeterminação do paciente. Registre-se que, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma 
que imponha o consentimento escrito do paciente, expresso em documento assinado. Diante da inexistência de 
legislação específica para regulamentação do dever de informação e do direito ao consentimento livre e 
informado na relação médico-paciente, o Código de Defesa do Consumidor é o diploma que reúne as regras 
capazes de proteger o sujeito em estado de vulnerabilidade e hipossuficiência, a partir de uma visão da relação 
contratual, com prevalência do interesse social. Nesse sentido, consoante dispõe o art. 6º, III, do CDC, 
caracterizada a relação de consumo, o dever de informar pode assumir caráter de direito básico, principal, 
denominado pela doutrina como dever instrumental, de conduta, dever de proteção ou deveres de tutela. Além 
disso, no âmbito do direito do consumidor, serão indenizados os danos causados por produto ou serviço 
defeituoso. A ausência do consentimento informado será considerada defeito tendo em vista a "falta ou 
insuficiência de instruções sobre a correta utilização do produto ou serviço, bem como sobre riscos por ele 
ensejados". A falta de segurança pode decorrer da falta de informação da periculosidade de serviço que o 
consumidor não tenha sido advertido dos riscos a serem suportados. Nesse rumo de ideias, de extrema 
importância esclarecer que o dano indenizável, não é o dano físico, a piora nas condições físicas ou neurológicas 
do paciente. Todavia, este dano, embora não possa ser atribuído à falha técnica do médico, poderia ter sido 
evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que permitiria que o paciente não se submetesse 
ao procedimento. O dano indenizável é, na verdade, a violação da autodeterminação do paciente que não pôde 
escolher livremente submeter-se ou não ao risco previsível. Deste modo, pelos critérios tradicionais dos regimes 
de responsabilidade civil, a violação dos deveres informativos dos médicos seria caracterizada como 
responsabilidade extracontratual. (Informativo n. 632.)  
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PROCESSO REsp 1.412.993-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Maria 
Isabel Gallotti, por maioria, julgado em 08/05/2018, DJe 07/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Ação civil pública. Compra e venda realizada pela internet. Atraso na entrega. 
Demora na restituição do valor pago pelo consumidor arrependido. Imposição 
por sentença coletiva de cláusula penal. Ausência de previsão legal ou 
contratual. Inexistência no contrato de multa em prol do fornecedor passível 
de inversão.   

DESTAQUE 

Em compras realizadas na internet, o fato de o consumidor ser penalizado com a obrigação de arcar com multa 
moratória, prevista no contrato com a financeira, quando atrasa o pagamento de suas faturas de cartão de 
crédito não autoriza a imposição, por sentença coletiva, de cláusula penal ao fornecedor de bens móveis, nos 
casos de atraso na entrega da mercadoria e na demora de restituição do valor pago quando do exercício do 
direito do arrependimento.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O contrato de cartão de crédito não pode ser chamado de acessório ao pacto de compra e venda. Na verdade, se 
trata de pactos autônomos, com fornecedores de serviços diversos (compra e venda e financeiro) e cláusulas 
diferentes e incomunicáveis. No pacto entre o consumidor e a operadora de cartão por ele escolhida não se pode 
cogitar de desequilíbrio contratual, uma vez que a cobrança de encargos moratórios é contrapartida contratual 
e legalmente prevista diante da mora do consumidor, que obteve o crédito de forma fácil e desembaraçada, sem 
prestar garantia adicional alguma além da promessa de pagar no prazo acertado. Já no pacto de compra e venda, 
a empresa fornecedora recebe o preço (da operadora de cartão de crédito), e só depois de confirmado o 
pagamento, envia o produto ao consumidor. Não há risco de mora do consumidor em relação à fornecedora, e, 
por isso, logicamente, não há previsão de multa moratória em prol do fornecedor. Por seu turno, não se 
vislumbra que a imposição, por sentença coletiva, de multa em desfavor da empresa fornecedora seja um 
corolário do princípio do equilíbrio contratual entre comprador e vendedor erigido no Código de Defesa do 
Consumidor. O art. 49 do CDC dispõe que o fornecedor, nos casos em que o consumidor exercita o direito de 
arrependimento, deverá restituir imediatamente o valor pago, com atualização. A previsão da atualização 
monetária denota que pode haver demora no reembolso ao consumidor - mas essa demora não prejudica o 
equilíbrio da relação de consumo a ponto de demandar a imposição, genérica e abstrata, por lei, de cláusula 
penal. Em suma, o legislador não anteviu quebra automática e necessária no equilíbrio contratual nos casos de 
atraso na entrega de mercadoria ou restituição decorrente de arrependimento, ao menos não a ponto de lançar 
mão da imposição da multa ao fornecedor, como norma geral e abstrata. Assim, dado que ao Poder Judiciário 
não é atribuída a tarefa de substituir o legislador, a "inversão" da cláusula deve partir do atendimento a dois 
pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do 
equilíbrio contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4º, III, do CDC. Nenhum desses requisitos se 
faz presente no caso sob exame. (Informativo n. 628.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.378.284-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 08/02/2018, DJe 07/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Bancorbrás. Hotel conveniado. Má prestação de serviço. Solidariedade entre 
todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. Legitimidade 
passiva ad causam. 

DESTAQUE 

A Bancorbrás é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória de dano moral decorrente de 
defeito do serviço prestado por hotel integrante de sua rede conveniada. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que em se tratando de relações consumeristas, o fato do produto ou do serviço 
(ou acidente de consumo) configura-se quando o defeito ultrapassar a esfera meramente econômica do 
consumidor, atingindo-lhe a incolumidade física ou moral, como é o caso dos autos, em que consumidor, no 
período de lazer programado, fora - juntamente com seus familiares - submetido a desconforto e 
aborrecimentos desarrazoados, em virtude de alojamento, em quarto insalubre, em resort integrante da rede 
conveniada da Bancorbrás. Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e 
riscos. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, 
sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de 
regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo 
consumidor. No contexto analisado, a Bancorbrás não funciona como mera intermediadora entre os hotéis e os 
adquirentes do título do clube de turismo. A intermediação configurar-se-ia se o contrato fosse fundado na livre 
escolha do consumidor, sem qualquer condução ou direcionamento da Bancorbrás. Ao revés, a escolha do 
adquirente do título fica limitada aos estabelecimentos previamente credenciados e contratados pela 
Bancorbrás, que, em seu próprio regimento interno, prevê a necessidade de um padrão de atendimento e de 
qualidade dos serviços prestados. O caso, portanto, não pode ser tratado como culpa exclusiva de terceiro, pois 
o hotel conveniado integra a cadeia de consumo referente ao serviço introduzido no mercado pela Bancorbrás. 
Em verdade, sobressai a indissociabilidade entre as obrigações de fazer assumidas pela Bancorbrás e o hotel 
credenciado. Nesse sentido, evidencia-se que os prestadores de serviço de hospedagem credenciados funcionam 
como verdadeiros prepostos ou representantes autônomos da Bancorbrás, o que atrai a incidência do artigo 34 
do CDC. Deste modo, é de se reconhecer a legitimidade passiva ad causam da Bancorbrás para responder por 
defeito do serviço de hotel conveniado. (Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.595.731-RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Contrato de transporte aéreo de pessoas. Trechos de ida e volta adquiridos 

conjuntamente. Não comparecimento do passageiro para o trecho de ida (no 

show). Cancelamento de viagem de volta. Conduta abusiva.  

DESTAQUE 

É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da 

passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A adoção do cancelamento unilateral de um dos trechos da passagem adquirida por consumidor quando do não 

comparecimento no voo de ida é prática tarifária comumente utilizada pelas empresas do ramo de transporte 

aéreo de passageiros e parece ter por finalidade exclusiva, ou ao menos primordial, a viabilização da nova 

comercialização do assento da aeronave, atendendo a interesses essencialmente comerciais da empresa, 

promovendo a obtenção de maior de lucro, a partir da dupla venda. É imperioso que se diga que esse propósito, 

embora justificável do ponto de vista econômico e empresarial, não basta para legitimar a adoção de práticas 

que causem prejuízos à parte vulnerável da relação de consumo, cuja proteção é imposta pela Constituição 

Federal e concretizada pelo Código de Defesa do Consumidor. Considerando as linhas principiológicas do CDC, 

revela-se abusiva a prática comercial analisada por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a 

vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na 

informação sobre os produtos e serviços prestados. De fato, no que respeita ao enriquecimento ilícito, ele se 

configura de forma evidente no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-

se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque 
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autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. Deveras, o cancelamento 

da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o 

consumidor pagou, a caracterizar, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o 

inadimplemento desmotivado pela outra. Noutro ponto, constata-se falta de razoabilidade, principalmente no 

que respeita à aplicação de penalidades pela empresa aérea, nas hipóteses em que observada não apenas o 

abusivo cancelamento do voo subsequente, mas uma sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida 

pelo consumidor. Por seu turno, é cediço que a ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de 

adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da 

transparência (CDC, art. 4º, caput) - o que resulta a nulidade da respectiva cláusula contratual, com fundamento 

no art. 51, inciso XV, do CDC. Conclui-se, desse modo, que a conduta da companhia de cancelar o bilhete de volta, 

por não ter sido utilizado pela parte o bilhete de ida, configura ato ilícito, gerando para o consumidor o direito 

de ser ressarcido por eventuais danos morais que suportar, dependendo das circunstâncias de cada caso. 

(Informativo n. 618.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.449.289-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Marco 

Buzzi, por maioria, julgado em 14/11/2017, DJe 13/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Serviços de TV por assinatura. Ponto extra e aluguel de equipamento 

adicional. Contratação anterior à Resolução da ANATEL n. 528/2009. 

Cobrança. Possibilidade. 

DESTAQUE 

É lícita a conduta da prestadora de serviço que em período anterior à Resolução da ANATEL n. 528, de 17 de 

abril de 2009, efetuava cobranças pelo aluguel de equipamento adicional e ponto extra de TV por assinatura. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto nodal da controvérsia consiste em definir sobre a possibilidade da cobrança de valores mensais 

decorrentes da instalação e utilização de equipamentos adicionais e de pontos extras em contrato de serviço de 

TV por assinatura, fornecido na residência ou outro local de escolha do consumidor. Inicialmente cumpre 

salientar que até o advento da Resolução da ANATEL n. 488, de 3/12/2007, não se vedava a cobrança de preço 

adicional pelos pontos extras, pois sua utilização demanda a disponibilização adicional de decodificadores 

pertencentes à fornecedora, em número correspondente ao de pontos extras, salvo nas hipóteses de o 

consumidor ter os próprios ou buscá-los perante terceiro (outro fornecedor), às suas próprias expensas. A 

vedação somente passou a existir a partir da entrada em vigor da Resolução n. 488 da ANATEL, alterada pela 

Resolução n. 528, de 17 de abril de 2009, quando a cobrança pela utilização do ponto extra foi substituída pela 

cobrança de aluguel do equipamento conversor/decodificador necessário ao uso de pontos, nos termos do 

entendimento expresso na Súmula da ANATEL n. 9, de 19 de março de 2010. Por isso mesmo, o que antes se 

denominava de "cobrança por ponto adicional" nada mais era, de fato, do que o que se passou a chamar, mais 

propriamente, de "cobrança pelo aluguel do equipamento", isto é, disponibilização do decodificador adicional. 

Tanto é assim que as sucessivas resoluções sobre o tema adiaram por muito tempo a aplicação das normas 

regentes, assegurando maior liberdade na contratação, até que encontrada uma mais clara forma de regular a 

prestação dos serviços de telecomunicações no regime privado, ganhando o consumidor em transparência. 

Nesses termos, e considerando que, nos serviços de telecomunicações prestados sob regime privado, a liberdade 

é a regra (Lei n. 9.472/97, art. 128, I), a imposição de qualquer restrição não prevista em lei representa 

interferência indevida. Ademais, caso o consumidor não pretenda pagar o aluguel pelos aparelhos 

disponibilizados pela própria fornecedora do serviço de TV por assinatura em razão direta dos pontos 

adicionais requeridos, pode optar por comprar ou alugar ou obter em comodato de terceiros os equipamentos 

necessários para a decodificação do sinal nos exatos termos da faculdade conferida pela normatização regente. 
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Contudo, optando o cliente por adquirir o pacote de serviços da própria fornecedora do sinal da TV por 

assinatura contratada, ou seja, com a inclusão do conversor/decodificador, plenamente justificável a cobrança 

de valor adicional na mensalidade, não havendo falar em abuso. (Informativo n. 617.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.369.579-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA 

Contrato de mútuo garantido por penhor de joias subtraídas na constância do 

contrato. Falha no serviço. Ação de indenização. Prescrição quinquenal. Art. 

27 do CDC. 

DESTAQUE 

As pretensões indenizatórias decorrentes do furto de joias, objeto de penhor em instituição financeira, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no art. 27 do CDC. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia dos autos consiste na definição do prazo prescricional a ser adotado para o ajuizamento de ação 

de indenização por furto de joias utilizadas como garantia de mútuo em contrato de penhor subscrito com 

instituição financeira. De início, anota-se, no que diz respeito à natureza da relação existente entre os pactuantes 

do contrato analisado, que a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a submissão das 

instituições financeiras aos princípios e às regras do Código de Defesa do Consumidor. De fato, no contrato de 

penhor celebrado com o banco, é notória a hipossuficiência do consumidor, pois este, necessitando de 

empréstimo, apenas adere a contrato cujas cláusulas são inegociáveis, submetendo-se, inclusive, à avaliação 

unilateral realizada pela instituição financeira. Com efeito, o referido contrato traz embutido o de depósito do 

bem e, por conseguinte, o dever do credor pignoratício de devolver esse bem após o pagamento do mútuo. Foi 

nesse rumo de ideias que a jurisprudência do STJ assentou que, quando o credor é banco e o bem dado em 

garantia fica depositado em cofre, não é possível admitir o furto ou o roubo como causas excludentes do dever 

de indenizar, devendo-se considerar esse tipo de evento como um fortuito interno, inerente à própria atividade, 

incapaz de afastar, enfim, a responsabilidade do depositário. Há, portanto, nos casos de roubo de joias objeto de 

contrato de penhor ligado ao mútuo, falha no serviço prestado pela instituição financeira, a impor a incidência 

da norma especial. Com isso, na hipótese em análise deve incidir o prazo de cinco anos previsto no art. 27 do 

CDC para a ação de indenização por danos materiais e morais. Isso porque, frise-se, a indenização requerida não 

se fundamenta no inadimplemento contratual, nada obstante a base da natureza jurídica entre as partes seja o 

contrato regido pela lei consumerista. A guarda do bem penhorado é, sim, obrigação da instituição financeira, 

isso não se discute, mas não é prestação contratual stricto sensu. De fato, a contraprestação devida nos contratos 

de mútuo garantido por penhor é o pagamento do valor acordado para o empréstimo. (Informativo n. 616.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.348.532-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 10/10/2017, DJe 30/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO BANCÁRIO 

TEMA 

Ação civil pública. Cartão de crédito. Cláusulas abusivas. Compartilhamento 

de dados pessoais. Necessidade de opção por sua negativa. Desrespeito aos 

princípios da transparência e confiança. 

DESTAQUE 

É abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação de serviços de cartão de crédito que autoriza o 

banco contratante a compartilhar dados dos consumidores com outras entidades financeiras ou mantenedoras 
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de cadastros positivos e negativos de consumidores, sem que seja dada opção de discordar daquele 

compartilhamento. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cabe registrar que a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça editou a 

Portaria n. 5, de 28/8/2002, ampliando o leque de cláusulas abusivas constante no art. 51 do Código do 

Consumidor, passando a considerar abusiva, nos termos de seu art. 1º, nos contratos de fornecimento de 

produtos e serviços, a cláusula que: I - autorize o envio do nome do consumidor, e/ou seus garantes, a bancos 

de dados e cadastros de consumidores, sem comprovada notificação prévia; II - imponha ao consumidor, nos 

contratos de adesão, a obrigação de manifestar-se contra a transferência, onerosa ou não, para terceiros, dos 

dados cadastrais confiados ao fornecedor. Por oportuno, merece destaque, também, a "Nota" tirada do sítio 

eletrônico do Banco Central do Brasil, acerca do Sistema de Informações de Créditos (SCR), que informa que a 

Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, em seu art. 1º, 

§ 3º, determina que somente não constituirá violação do dever de sigilo a troca de informações entre instituições 

financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, quando observadas as normas 

baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. E complementa: "...o CMN, por sua 

vez, por meio da Resolução 3.658/2008, dispõe que as instituições financeiras poderão consultar as informações 

consolidadas por cliente constantes do sistema, desde que obtida autorização específica do cliente para essa 

finalidade. Em realidade, depende de o tomador de crédito permitir ou não o compartilhamento de dados. Sem 

a autorização do cliente, nenhuma instituição financeira pode acessar seus dados no sistema. O SCR preserva a 

privacidade do cliente, pois exige que a instituição financeira possua autorização expressa do cliente para 

consultar as informações que lhe dizem respeito”. Por fim, a Lei n. 12.414/2011, dispõe que o compartilhamento 

de informação de adimplemento só é permitido se autorizado expressamente pelo cadastrado, por meio de 

assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada. Assim, é possível concluir que a cláusula posta 

em contrato de serviço de cartão de crédito que não possibilite ao consumidor a opção de discordar do 

compartilhamento de dados é abusiva por deixar de atender a dois princípios importantes da relação de 

consumo: transparência e confiança. (Informativo n. 616.) 
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PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO AREsp 309.867-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 26/06/2018, DJe 08/08/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Sociedade empresária em recuperação judicial. Participação em licitação. 
Possibilidade. Certidão de concordata. Previsão na Lei n. 8.666/1993. 
Interpretação extensiva. Descabimento. Aptidão econômico-financeira. 
Comprovação. Necessidade.   

DESTAQUE 

Sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de 
habilitação, a sua viabilidade econômica.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, salienta-se que, conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos 
institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para 
se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado. Nesse sentido, parte da doutrina entende que, se a Lei 
de Licitações não foi alterada para substituir certidão negativa de concordata por certidão negativa de 
recuperação judicial, não poderia a Administração passar a exigir tal documento como condição de habilitação, 
haja vista a ausência de autorização legislativa. Assim, as empresas submetidas à recuperação judicial estariam 
dispensadas da apresentação da referida certidão. Importa ressaltar que a licitação pública se norteia, entre 
outros princípios, pelo da indisponibilidade do interesse público e que o escopo primordial da Lei n. 
11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 
devedor, prevendo em seu art. 52, I, a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, 
pressupõe a participação prévia em licitação. Todavia, não se deve olvidar a exigência contida no art. 27, III, da 
Lei n. 8.666/1993 de demonstração da qualificação econômico-financeira como condicionante para a 
participação no certame. Dessa forma, a interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 
11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada entre os princípios nelas imbuídos, 
pois a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica atendem também, em 
última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos 
de trabalho e dos interesses dos credores. Assim, a apresentação de certidão positiva de recuperação não 
implica a imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação diligenciar a fim de avaliar a 
real situação de capacidade econômico-financeira da empresa licitante. (Informativo n. 631.) 

 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.731.464-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 25/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Ação de cobrança. Distribuição de lucro. Sociedade empresária limitada. 
Ilegitimidade passiva do sócio não configurada. Citação da sociedade. 
Desnecessidade.   

DESTAQUE 

Na ação de cobrança, é desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro 
social integram a lide.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos termos do art. 601, parágrafo único, do NCPC, na ação de dissolução parcial de sociedade limitada, é 
desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro social integram a lide. 
Assim, da mesma forma, não há motivo para reconhecer o litisconsórcio passivo na hipótese de simples 
cobrança de valores quando todos os sócios foram citados. Por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 
passiva do sócio ou necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a sociedade, tendo em conta que, se 
todos os sócios já integram a lide, consideram-se representados os interesses da sociedade empresária. Além 
do mais, na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da instrumentalidade das formas, 
sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250, ambos do CPC/1973 (arts. 
282 e 283, ambos do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando deles não tenham 
decorrido prejuízos concretos. (Informativo n. 635.)  

 

PROCESSO REsp 1.742.233-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Contrato de participação financeira em empresa de telefonia. 
Complementação de ações. Planta Comunitária de Telefonia - PCT. Critério do 
balancete mensal. Súmula 371/STJ. Inaplicabilidade.   

DESTAQUE 

O critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é inaplicável aos contratos de participação 
financeira em empresa de telefonia celebrados na modalidade Planta Comunitária de Telefonia - PCT.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar se é aplicável o critério do balancete mensal a um contrato de Planta 
Comunitária de Telefonia - PCT, em que a participação financeira se deu por dação da planta comunitária em 
pagamento, nos termos da Portaria n. 117/1991 do Ministério das Comunicações. No sistema de PCT, os 
usuários não contratavam diretamente os serviços de telefonia, como nos contratos do sistema Plano de 
Expansão, mas sim a construção da planta comunitária, ou seja, da rede local de telefonia, para atender àquela 
localidade. Assim, após a sua implantação, essa rede local era avaliada e incorporada ao patrimônio da 
companhia telefônica, sendo, então, emitidas as ações correspondentes em favor dos usuários com base no valor 
da avaliação. Considerando essa particularidade do sistema PCT, impõe-se concluir que é inerente a essa 
modalidade de contratação a existência de um intervalo de tempo entre a data da integralização do contrato e a 
data da efetiva retribuição acionária. Como corolário, pode-se afirmar que a emissão de ações com base no 
balancete do mês da integralização no sistema PCT importaria violação direta à norma do art. 8º da Lei n. 
6.404/1976, pois o preço pago pelo usuário no momento da contratação não equivale necessariamente ao valor 
pelo qual a rede de telefonia será avaliada, após efetivamente implantada, sendo certo que o referido enunciado 
normativo determina que os bens devem ser incorporados ao patrimônio da companhia pelo valor de avaliação. 
Registre-se que a data da integralização é considerada a data do pagamento do preço, ou a do pagamento da 
primeira parcela, no caso de parcelamento. No sistema PCT, como a integralização não se dá no momento do 
pagamento do preço, mas posteriormente, mediante dação de bens à companhia, é forçoso concluir que o 
critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é incompatível com a Portaria n. 117/1991. 
(Informativo n.634.) 
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PROCESSO REsp 1.758.746-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Recuperação judicial. Artigo 49, § 3º, in fine, da Lei n. 11.101/2005. Garantia 
fiduciária. Bem de capital. Definição.   

DESTAQUE 

Para efeito de aplicação do final do § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, "bem de capital" é o bem corpóreo 
(móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja perecível nem 
consumível.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que de acordo com a parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-
se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições 
temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção 
do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio 
soerguimento financeiro. De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado 
fiduciariamente, não puder ser classificado como "bem de capital", ao Juízo da recuperação não é dado fazer 
nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não se submeter 
aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da posse da 
recuperanda, inclusive durante o stay period. A avaliação quanto à essencialidade de determinado bem de 
capital, objeto de garantia fiduciária, ao desenvolvimento da atividade empresarial - absolutamente pertinente 
ao Juízo da recuperação judicial, o qual detém todas informações relacionadas à real situação econômico-
financeira da recuperanda - mostra-se indispensável ao soerguimento da empresa empressa, indiscutivelmente. 
Porém, esta análise recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária. Em não se tratando de 
bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em 
recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. 
Desse modo, a caracterização do bem, dado em garantia fiduciária, como "bem de capital", constitui questão 
pressuposta ao subsequente juízo de essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda. Nesse 
contexto, o bem, para se caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da 
empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, 
que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado 
em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis 
- falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" 
referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio 
esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao 
proprietário, o credor fiduciário. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.677.983-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 26/06/2018, DJe 02/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC. Negociação de ações 
mobiliárias. Uso de procuração pública falsa. Responsabilidade civil. 
Inexistência.   

DESTAQUE 

A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, atual BM&F BOVESPA, não responde civilmente pelos 
prejuízos decorrentes da negociação de ações mobiliárias mediante uso de procuração pública falsa que não lhe 
foi apresentada.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que custódia é a guarda, a atualização e o exercício de direitos inerentes aos 
títulos depositados em nome dos investidores nas centrais de custódia. A custódia agiliza a negociação dos 
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títulos, pois, para que o investidor possa negociar ações na bolsa de valores, é necessário que elas estejam 
depositadas na respectiva central de custódia. Nos termos dos arts. 293 da Lei n. 6.404/1976 e 24 da Lei n. 
6.385/1976, somente podem prestar esse tipo de serviço as instituições financeiras e as entidades de 
compensação e liquidação expressamente autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Atualmente 
a CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, associada à BM&F - BOVESPA, é a única central de 
liquidação e custódia de ações em atividade no país. Vinculados a essa Central de Custódia estão os Agentes de 
Custódia, entidades autorizadas pela CVM para manter contas de seus clientes nas centrais de custódia. A 
negociação das ações em bolsa é realizada por meio das instituições custodiantes (Agente de Custódia) que 
atendem ao investidor. Esses agentes são instituições financeiras (Sociedades Corretoras, Distribuidoras de 
Valores e Bancos) responsáveis, perante a CBLC, pela abertura, administração e movimentação das contas de 
custódia dos investidores, seus clientes. Assim, considerando o artigo 35 da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual 
a propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do 
acionista nos livros da instituição depositária, é de se concluir que a abertura da conta de custódia não ocorre 
perante a CBLC, mas perante os agentes de custódia. Com efeito, o art. 2º da Resolução n. 1.655/1989 da CVM, 
que disciplina a constituição, organização e funcionamento das sociedades corretoras de valores mobiliários, 
estabelece que a sociedade corretora tem por objeto social intermediar oferta pública e distribuição de títulos 
e valores mobiliários no mercado, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores 
mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais. De 
outra parte, o art. 11, III, da Resolução n. 1.655/1989, o art. 40, III, da Resolução n. 1.656/1989 e ainda o art. 39, 
III, da Resolução n. 2.690/2000, todas editadas pelo CMN, estabelecem que, nas operações realizadas em bolsas 
de valores, as corretoras são responsáveis pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e 
legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários. Daí resulta 
que não se pode imputar à CBLC, atual BOVESPA, nenhuma conduta negligente por deixar de constatar a 
falsidade da procuração pública com base na qual a corretora de valores procedeu a negociação em Bolsa das 
ações de seu cliente. Assim, considerando a dinâmica de funcionamento própria do mercado de ações, é de se 
concluir que a BOVESPA não pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da negociação de títulos 
mediante uso de procuração falsa apresentada a corretora de valores. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO REsp 1.438.142-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 15/05/2018, DJe 09/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO BANCÁRIO 

TEMA Massa falida do banco depositário. Arrecadação de saldo. Cabimento. Pedido 
de restituição de quantia depositada por correntista. Patrimônio de Afetação. 
Art. 119, inciso IX, da Lei n. 11.101/2005. Contrato de trust. Ausência de 
previsão legal. Inaplicabilidade da Súmula 417/STF. 

DESTAQUE 

Não é cabível a restituição de quantia em dinheiro que se encontra depositada em conta corrente de banco 
falido, em razão de contrato de trust. 
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se, na hipótese, de contrato de financiamento celebrado entre uma concessionária de rodovia estadual e 
uma instituição financeira. Para operacionalizar esse contrato, e conferir maiores garantias ao mutuante, as 
partes pactuaram que a receita do pedágio seria depositada em um banco interveniente, o qual administraria 
essas receitas com o propósito de amortizar o financiamento, como num contrato de trust. Na vigência do 
contrato, porém, sobreveio a falência do banco interveniente. Insta consignar que a norma extraída do 
enunciado do aludido art. 119, inciso IX, da Lei n. 11.101/2005, que põe a salvo de arrecadação pela massa falida 
os patrimônios de afetação, faz referência expressa à legislação que disciplina o respectivo patrimônio de 
afetação. Porém, o contrato de trust não tem previsão no ordenamento jurídico brasileiro e, conquanto esteja 
previsto na Convenção de Haia sobre a lei aplicável aos trusts e sobre o reconhecimento deles, assinada em 1985, 
o Brasil não é signatário. Assim, não havendo norma jurídica que discipline o contrato de trust no Brasil, não há 
amparo legal para afetação patrimonial. Nesse sentido, não se aplica a parte final da Súmula 417/STF, que a 
admite restituição de dinheiro que esteja em poder do falido, mas em nome de outrem, indisponível por força 
de lei ou contrato. Isso porque a referida súmula tem aplicabilidade naqueles contratos em que não há 
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transferência de titularidade sobre a quantia em dinheiro, como no mandato, ou em contratos que instituam 
patrimônio de afetação, nas hipóteses taxativamente autorizada pela lei. Reforça esse entendimento a norma do 
art. 6º, alínea "c", da Lei n. 6.024/1984, que, ao disciplinar a intervenção e liquidação extrajudicial de instituição 
financeira, estabelece que a intervenção terá como efeito imediato a "inexigibilidade dos depósitos já existentes 
à data de sua decretação". No caso dos autos, a receita das praças de pedágio, por estarem na titularidade do 
banco interveniente por força de contrato de depósito em conta corrente, passaram a integrar o patrimônio 
deste, devendo a arrecadação ser feita em favor da massa falida. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO REsp 1.734.410-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Previdência privada fechada. PREVIC. Intervenção em entidade. Prazo. 
Prorrogações sucessivas. Admissibilidade. Limite temporal. Saneamento da 
entidade. Razoabilidade. 

DESTAQUE 

A intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) nas entidades fechadas 
de previdência privada deve perdurar pelo tempo necessário ao saneamento da entidade, podendo o prazo 
inicial de duração ser prorrogado mais de uma vez. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que a disciplina da intervenção nas entidades de previdência privada encontra-
se nos arts. 44 a 46 da Lei Complementar n. 109/2001, havendo, no art. 62, remissão à legislação a respeito da 
intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras (Lei n. 6.024/1974), a qual deve ser aplicada 
de maneira subsidiária. Assim, apesar de o art. 4º da Lei n. 6.024/1974 prever, para as instituições financeiras, 
que "o período da intervenção não excederá a seis (6) meses o qual, por decisão do Banco Central do Brasil, 
poderá ser prorrogado uma única vez, até o máximo de outros seis (6) meses" e, embora exista entendimento 
que considere aplicável tal norma à previdência privada, de modo a limitar o número de prorrogações do regime 
de intervenção, a própria Lei Complementar n. 109/2001 regulou o tema de forma diversa: "a intervenção será 
decretada pelo prazo necessário ao exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado à sua 
recuperação". Logo, extrai-se que o regime de intervenção deve perdurar pelo tempo necessário ao saneamento 
da entidade, podendo o prazo inicial de duração ser prorrogado mais de uma vez se as circunstâncias fáticas 
assim o exigirem. Todavia, mesmo havendo indefinição acerca da limitação temporal da intervenção na 
Previdência Privada, visto serem possíveis sucessivas prorrogações segundo as particularidades do caso, é 
preciso atentar para o fato de que tal regime deve ser sempre excepcional, ou seja, não deve malferir a 
razoabilidade, já que não existe intervenção permanente, sendo totalmente desaconselhados o abuso e a longa 
duração, sob pena de a medida se transmudar em indevida estatização ou ocorrer supressão total da intervinda. 
(Informativo n .631.) 

 

PROCESSO REsp 1.608.048-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Ação de exigir contas. Acionista. Pagamento de dividendos, juros sobre capital 
próprio e outros rendimentos inerentes à titularidade de ações. Prazo 
prescricional trienal.  

DESTAQUE 

A pretensão do titular de ações de exigir contas da sociedade anônima referente ao pagamento de dividendos, 
juros sobre capital próprio e demais rendimentos inerentes às respectivas ações prescreve em três anos.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, consigna-se que em relação à pretensão de prestar/exigir contas, como regra, não há um prazo 
específico para o seu exercício, o que atrai, de modo geral, a aplicação do prazo residual de 10 (dez) anos, 
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constante do art. 205 do Código Civil. Note-se que o exercício da pretensão de exigir contas não depende, 
propriamente, da existência de saldo a favor do demandante. Porém, caso existente, o exercício da pretensão 
satisfativa do crédito verificado, observa, implicitamente, o mesmo prazo prescricional da pretensão de exigir, 
afinal tais pretensões são exercidas no bojo da mesma ação. Observa-se, portanto, que as pretensões de exigir 
contas e a de obter o ressarcimento, na eventualidade de se apurar a existência de crédito a favor do 
demandante, embora não se confundam, são imbricadas entre si e instrumentalizadas na mesma ação, a 
observar, por isso, necessariamente, o mesmo prazo prescricional. No tocante à pretensão do titular de ações 
de haver dividendos de sociedade anônima, a lei especial regente das sociedades anônimas, preceitua que 
prescreve em 3 (três) anos a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à 
disposição do acionista (art. 287, II, a, da Lei n. 6.404/1976). O dispositivo legal citado alude à pretensão de 
haver dividendos, e, não textualmente, à pretensão de prestar as correlatas contas. Porém, não se pode deixar 
de reconhecer que a pretensão do acionista de exigir contas da companhia não se exaure na sua simples 
prestação, pois se destina, ainda, à apuração de saldo de dividendos e, caso existente, também à sua satisfação. 
Assim, estabelecido por lei especial, regente da matéria posta, que a ação para haver dividendos da companhia 
prescreve em 3 (três) anos, a veiculação de tal pretensão, no bojo de ação de prestação de contas - mesmo que 
eventual -, deve observar o aludido prazo prescricional (Informativo n. 627.)   

 

PROCESSO 
REsp 1.642.118-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 12/09/2017, DJe 
20/02/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 
Ação regressiva. Condenação ao pagamento de diferença de ações. Debêntures 
conversíveis em ação preferencial. Cisão parcial. Dívidas próprias de natureza 
societária. 

DESTAQUE 

Cabe ação de regresso para ressarcimento de condenação relativa a obrigações tipicamente societárias 
suportada exclusivamente por empresa cindida contra empresa resultante da cisão parcial, observando-se a 
proporção do patrimônio recebido. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de ação de regresso ajuizada por empresa cindida contra empresa resultante de cisão parcial, a quem 
imputou a obrigação de arcar com parte de condenação, oriunda de demanda judicial apreciada antes da divisão 
empresarial, em que sustenta a existência de responsabilidade solidária entre as empresas, na medida em que 
a condenação decorreu da diferença de quantidade de ações subscritas em razão do exercício de conversão de 
debêntures correspondentes. De início, importante destacar que a cisão envolve duas classes de obrigações: a) 
obrigações tipicamente societárias, decorrentes do vínculo societário que agrega os acionistas; e, b) obrigações 
cíveis lato sensu, advindas da apuração do patrimônio líquido da sociedade cindida. No tocante à primeira classe, 
nos termos do art. 229, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas (LSA), verifica-se que haverá indiscutível sucessão 
de direitos e obrigações relacionados no protocolo de cisão. Com efeito, da cisão decorrerá o aumento de capital 
da empresa destinatária, que absorverá a parcela do patrimônio líquido cindido a título de integralização das 
ações subscritas em benefício dos sócios da empresa cindida. Assim, há um completo entrelaçamento do quadro 
societário das empresas em negociação. A atribuição de participação societária na empresa receptora aos sócios 
da empresa cindida, na medida em que configura elemento essencial do instituto jurídico, não pode ser afastada 
por mera disposição contratual, sob pena de absoluto desvirtuamento do instituto jurídico. Não é por outra 
razão que a liberdade contratual para alteração da proporcionalidade entre as novas ações subscritas no ato de 
incorporação do patrimônio cindido e as correspondentes ações da empresa cindida, por expressa disposição 
legal, demanda a anuência de todos os sócios, inclusive daqueles sem direito a voto, conforme dispõe o art. 229, 
§ 5º, da LSA. Por sua vez, a segunda classe de obrigações titularizadas pela sociedade trata da mera quantificação 
e especificação do objeto transferido na cisão, elemento sem dúvida relevante inclusive para a verificação da 
proporcionalidade de ações a serem subscritas em favor dos sócios. Quanto à parcela patrimonial, o tratamento 
legal é tão distinto em relação às obrigações societárias a ponto de nem sequer se exigir a participação (votação) 
dos sócios sem direito a voto. Isso porque a cisão será deliberada pela Assembleia-Geral, ainda que reunida 
extraordinariamente e mediante quorum qualificado, na esteira do que definem os arts. 121 e 136, IX, da Lei n. 
6.404/1976, sem resguardar o direito de recesso ao sócio dissidente. Com isso, conclui-se que o tratamento 
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legal dispensado aos credores societários não se confunde com a proteção legal atribuída aos credores cíveis da 
sociedade parcialmente cindida. Enquanto para estes é imprescindível a verificação do protocolo de cisão e da 
relação patrimonial envolvida, a fim de se extrair a extensão do patrimônio transferido, naquele impõe-se tão 
somente a manutenção da proporção das ações ou a existência de deliberação social específica e unânime em 
sentido diverso. No caso analisado, tem-se que a natureza da obrigação debatida é inquestionavelmente de 
direito societário, porquanto se refere ao quantitativo de ações correspondentes àquele debenturista a partir 
da opção por converter suas debêntures em proporção inferior àquela posteriormente reconhecida na sentença 
- descompasso este que gerou reflexos na proporção de ações percebidas na empresa sucessora, representando, 
assim, o liame obrigacional entre as empresas sucessoras e cindida. Daí pela sucessiva extensão ou 
"transferência" do benefício auferido aos demais sócios e sociedades envolvidos, em contraposição ao prejuízo 
suportado individualmente pelo acionista em questão, é devido o reconhecimento de que as empresas 
sucessoras devem suportar a indenização na exata proporção da participação do benefício, igualmente auferido. 
Por via de consequência, é devida a ação de regresso para ressarcimento pela empresa resultante da cisão, 
observando-se a proporção do patrimônio cindido recebido. (Informativo n. 619.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.591.141-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Sentença trabalhista condenatória. Crédito previdenciário reconhecido. Título 

executivo judicial. Falência do empregador. Pedido de habilitação do crédito. 

Possibilidade. Certidão de dívida ativa. Dispensabilidade. 

DESTAQUE 

É desnecessária a apresentação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) para habilitação, em processo de falência, de 

crédito previdenciário resultante de decisão judicial trabalhista. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Quanto à necessidade de apresentação da CDA, a Terceira Turma alinha-se ao entendimento já sedimentado 

pela Quarta Turma deste Tribunal, a qual, apreciando caso idêntico, (REsp 1.170.750-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 19/11/2013 - Informativo n. 530), entendeu que a constituição do crédito tributário pela via 

administrativa do lançamento, da qual resulta a CDA, título executivo extrajudicial conforme o art. 585, VII, do 

CPC, não se confunde com o crédito materializado no título executivo judicial no qual foi reconhecida uma 

obrigação tributária, nascida com o fato gerador, cuja ocorrência se dá "na data da prestação do serviço" (art. 

43, § 2º, da Lei n. 8.212/1991). Efetivamente, a sentença da justiça laboral que condena o empregador a uma 

obrigação de caráter trabalhista e, por consequência, reconhece a existência do fato gerador da obrigação 

tributária, insere-se na categoria geral de sentença proferida no processo civil que reconhece a existência de 

obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia (art. 475-N, CPC). Desse modo, a sentença 

consubstancia, ela própria, título executivo judicial no qual subjaz o crédito para a Fazenda Pública. 

(Informativo n. 618.) 
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PROCESSO 
REsp 1.653.421-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 10/10/2017, DJe 13/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Sociedade limitada. Ação de dissolução parcial. Sócio majoritário. Prática de 

falta grave. Exclusão. Iniciativa dos sócios minoritários. Dispensa da maioria 

de capital social. Possibilidade. 

DESTAQUE 

O quorum deliberativo para exclusão judicial do sócio majoritário por falta grave no cumprimento de suas 

obrigações deve levar em conta a maioria do capital social de sociedade limitada, excluindo-se do cálculo o sócio 

que se pretende jubilar. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade limitada proposta pelo espólio do sócio falecido, 

em que se alega a quebra da affectio societatis e a prática de concorrência desleal pelo sócio administrador. Na 

hipótese analisada, não há discussão a respeito da efetiva quebra da affectio societatis, girando a controvérsia 

apenas quanto à necessidade de interpretação do art. 1.030 do CC/02 de forma conjunta ao art. 1.085 do mesmo 

diploma legal, exigindo-se, portanto, a iniciativa dos sócios detentores da maioria do capital social para a 

exclusão por falta grave. Sobre o tema cumpre salientar que, nos termos do Enunciado n. 216/CJF, aprovado na 

III Jornada de Direito Civil, "o quorum de deliberação previsto no art. 1.004, parágrafo único, e no art. 1.030 é de 

maioria absoluta do capital representado pelas quotas dos demais sócios, consoante a regra geral fixada no art. 

999 para as deliberações na sociedade simples". Segundo a doutrina, "a maioria será computada excluindo-se 

do cálculo o sócio que se pretende jubilar. Se o sócio a ser excluído detém a maioria do capital social da 

sociedade, a sua exclusão poderá, em tese, se dar por decisão dos sócios restantes, ou seja, por decisão dos sócios 

minoritários". Frise-se que interpretação diversa redundaria na impossibilidade de exclusão judicial do quotista 

majoritário, por mais nocivos que fossem os seus atos em relação aos interesses e objetivos da sociedade, o que, 

em determinados aspectos, não se coaduna com o princípio da preservação da empresa. Assim, o caput do art. 

1.030 do Código Civil, ao dispor que a exclusão judicial de sócio majoritário por falta grave é de "iniciativa da 

maioria dos demais sócios", determina que apenas as quotas dos sócios minoritários sejam consideradas, 

excluídas aquelas pertencentes ao sócio que se pretende excluir. Desse modo, na exclusão judicial de sócio em 

virtude da prática de falta grave não incide a condicionante prevista no art. 1.085 do CC/02, somente aplicável 

na hipótese de exclusão extrajudicial de sócio por deliberação da maioria representativa de mais da metade do 

capital social, mediante alteração do contrato social. (Informativo n. 616.) 
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QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.346.584-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 09/10/2018, DJe 22/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Protesto legítimo. Quitação da dívida. Ausência da entrega da carta de 
anuência. Dever de enviar o documento hábil ao cancelamento do protesto. 
Imposição tácita ao credor. Impossibilidade.   

DESTAQUE 

Não há como impor tacitamente ao credor o dever de enviar, sem provocação, o documento hábil ao 
cancelamento do legítimo protesto.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, ressalta-se que o art. 26, § 1º, da Lei n. 9.492/1997 estabelece que o cancelamento do registro do 
protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 
apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada, e que apenas na impossibilidade de 
apresentação do original do título ou documento de dívida protestado será exigida a declaração de anuência, 
com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou 
por endosso translativo. Outrossim, como o pagamento do título de crédito, em regra, implica o resgate da 
cártula, cogitar ser dever do credor enviar, sem qualquer provocação do interessado, o próprio título de crédito, 
seria providência inusual e claramente temerária para os interesses do próprio devedor e eventuais 
coobrigados. Ora, como o princípio da unitariedade do protesto esclarece que um título de crédito pode se 
submeter a apenas um protesto, e, como visto, a Lei do Protesto dispõe que qualquer interessado pode requerer 
o seu cancelamento - e, evidentemente, quitar a dívida, que pode envolver coobrigados -, nesses casos, o mais 
prudente seria mesmo o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo 
com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado. Dessa forma há que se entender que é 
inequívoco dever do credor o fornecimento do documento hábil ao cancelamento do protesto, mas apenas tão 
logo seja provocado. (Informativo n. 638.) 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.162.964-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, 
julgado em 07/03/2018, DJe 13/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Falência. Decreto-Lei n. 7.661/1945. Encargos da massa. Ordem de 
preferência. Redação original dos arts. 186 a 188 do CTN. Preferência dos 
créditos fiscais vencidos antes da falência.   

DESTAQUE 

Os encargos da massa não preferem os créditos tributários nas falências processadas sob a égide do Decreto-
Lei n. 7.661/1945.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No acórdão embargado decidiu-se que as cotas condominiais vencidas após a decretação da quebra, embora 
possuam inegável natureza de encargos da massa, somente devem ser pagas nas falências processadas sobre a 
égide do DL n. 7.661/1945 após a satisfação dos créditos de natureza trabalhista e fiscal. Considerou-se, pois, 
que os créditos fiscais vencidos antes da falência, nas redações originais dos arts. 186 e 188 do CTN, preferiam 
aos encargos da massa falida e, até mesmo, aos créditos fiscais posteriores à quebra. Nos acórdãos paradigmas, 
contudo, consignou-se que os encargos da massa, deveriam ser pagos com preferência sobre os créditos 
tributários. Com razão, todavia, o entendimento albergado pela Terceira Turma no acórdão embargado, mais 
recente, embora isolado, espelha a melhor exegese do sistema de preferências traçado nos arts. 124 do DL n. 
7.661/1945 e 186 a 188 do CTN, estes em sua redação original. Com isso, os créditos fiscais vencidos antes da 
falência preferem aos encargos da massa falida e, até mesmo, aos créditos fiscais posteriores à quebra antes da 
modificação sofrida pela Lei Complementar n. 118/2005 para refletir a nova sistemática criada pela Lei n. 
11.101/2005, que impôs alterações na classificação dos créditos falimentares, reposicionando na ordem de 
preferência inclusive aqueles de natureza extraconcursal. (Informativo n. 637.) 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.758.746-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Recuperação judicial. Artigo 49, § 3º, in fine, da Lei n. 11.101/2005. Garantia 
fiduciária. Bem de capital. Definição.   

DESTAQUE 

Para efeito de aplicação do final do § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, "bem de capital" é o bem corpóreo 
(móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja perecível nem 
consumível.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que de acordo com a parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-
se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor restrições 
temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à manutenção 
do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como ao seu próprio 
soerguimento financeiro. De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, alienado 
fiduciariamente, não puder ser classificado como "bem de capital", ao Juízo da recuperação não é dado fazer 
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nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não se submeter 
aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da posse da 
recuperanda, inclusive durante o stay period. A avaliação quanto à essencialidade de determinado bem de 
capital, objeto de garantia fiduciária, ao desenvolvimento da atividade empresarial - absolutamente pertinente 
ao Juízo da recuperação judicial, o qual detém todas informações relacionadas à real situação econômico-
financeira da recuperanda - mostra-se indispensável ao soerguimento da empresa empressa, indiscutivelmente. 
Porém, esta análise recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária. Em não se tratando de 
bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente não pode ficar retido na posse da empresa em 
recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. 
Desse modo, a caracterização do bem, dado em garantia fiduciária, como "bem de capital", constitui questão 
pressuposta ao subsequente juízo de essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda. Nesse 
contexto, o bem, para se caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da 
empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, 
que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado 
em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis 
- falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" 
referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio 
esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao 
proprietário, o credor fiduciário. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.758.777-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 11/09/2018, DJe 13/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Recuperação Judicial. Relação de Créditos. Edital. Publicação na imprensa 
oficial. Obrigatoriedade. Art. 191 da Lei n. 11.101/2005.   

DESTAQUE 

É imprescindível a publicação na imprensa oficial do edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, nos termos do art. 191 da Lei n. 11.101/2005, as publicações referentes a atos praticados no curso 
de processos de recuperação judicial, extrajudicial ou falência devem ser feitas preferencialmente na imprensa 
oficial e, se o devedor ou a massa falida comportar, em jornal ou revista de circulação regional ou nacional. A 
redação do dispositivo dá ensejo a mais de uma interpretação quanto à obrigatoriedade ou não de as publicações 
serem feitas em veículo de imprensa oficial, sendo precisamente esse o cerne da controvérsia. Deslocar a oração 
subordinada condicional do dispositivo em questão pode auxiliar a compreensão de seu conteúdo gramatical. 
Veja-se: as publicações ordenadas serão feitas preferencialmente na imprensa oficial e em jornal ou revista de 
circulação regional ou nacional se o devedor ou a massa falida comportar. Conforme a doutrina, no dispositivo 
em questão, "a conjunção aditiva 'e' indica que a publicação pela imprensa oficial é sempre necessária, não sendo 
substituída pela realizada em jornais ou revistas de circulação regional ou nacional. Nesse sentido, 
'preferencialmente' serve apenas para deixar claro que, não havendo fundos disponíveis, é a publicação pela 
imprensa oficial que deve ser atendida". Infere-se, por conseguinte, da leitura do caput do art. 191 da LFRE, que 
as publicações devem ser levadas a cabo sempre na imprensa oficial, sendo apenas exigível que se proceda à 
publicação em jornal ou revista de circulação regional ou nacional se as possibilidades financeiras do devedor 
ou da massa falida comportarem. Em suma, a publicação do edital a que se refere o § 2º do art. 7º da LFRE - o 
qual não contém disposição capaz de excepcionar a norma geral do art. 191, caput, da Lei de regência - há de ser 
feita, obrigatoriamente, em veículo de imprensa oficial. (Informativo n. 633.)  
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PROCESSO REsp 1.710.750-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 15/05/2018, DJe 18/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Recuperação judicial. Suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação 
de soerguimento. Não cabimento. Razoabilidade não verificada. Ofensa ao 
princípio da preservação da empresa. Inocorrência.  

DESTAQUE 

Ação de compensação por danos morais movida contra empresa em recuperação judicial não deve permanecer 
suspensa até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo de soerguimento.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que, no que se refere ao prazo previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE - segundo o qual o 
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende, por 180 dias, o curso da prescrição e de todas 
as ações e execuções em face do devedor, este Tribunal Superior manifestou, reiteradamente, entendimento no 
sentido de que o mero decurso do prazo não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas 
movidas contra o devedor. Isso porque, de acordo com o entendimento assentado, a suspensão também 
encontra fundamento nos arts. 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, que veiculam as normas que garantem a 
preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse do devedor, 
devendo-se considerar, outrossim, a complexidade envolvida em cada processo de recuperação, resultante da 
dimensão ou do enredamento das relações jurídicas travadas pela sociedade que busca o soerguimento. 
Todavia, a extrapolação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não pode consistir em expediente que 
conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo 
relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso. 
As exceções autorizadas pela jurisprudência desta Corte impedem tão somente que a retomada da marcha 
processual das ações movidas contra a sociedade recuperanda ocorram automaticamente em razão do mero 
decurso do prazo de 180 dias. Entretanto, manter as ações contra a recuperanda suspensas 
indiscriminadamente depois de aprovado o plano de soerguimento feriria a própria lógica recuperacional, na 
medida em que, a partir da consolidação assemblear, os créditos devidos devem ser satisfeitos - sejam aqueles 
cujas condições de exigibilidade foram mantidas, sejam aqueles em que tais condições foram alteradas -, sob o 
risco de o processo ser convolado em falência (art. 73, IV, da LFRE), sendo certo que, caso o crédito não integre 
o plano aprovado, não há óbice legal ao prosseguimento da ação. Deste modo, não é sequer razoável admitir 
que, no particular, a autora da ação de compensação por danos morais tenha de suportar o ônus que a suspensão 
pleiteada pelo devedor lhe acarretaria, haja vista a pequena dimensão pecuniária de seu crédito quando 
comparado ao porte econômico da empresa recuperanda e o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação 
(aproximadamente seis anos), o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição 
(Informativo n. 627.)   
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QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.733.685-SP, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
06/11/2018, DJe 12/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Inadimplemento de títulos de créditos. Pedido de falência. Art. 94, I da Lei n. 
11.101/2005. Contrato com cláusula compromissória. Instauração prévia do 
juízo arbitral. Desnecessidade.   

 

DESTAQUE 

A existência de cláusula compromissória não afeta a executividade do título de crédito inadimplido e não impede 
a deflagração do procedimento falimentar, fundamentado no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia consiste em saber se o pedido de falência, fundamentado no inadimplemento de títulos de 
crédito, prescinde de anterior instauração do juízo arbitral na hipótese de o contrato que os originou conter 
cláusula compromissória. No caso concreto, a despeito da previsão contratual de cláusula compromissória, 
existem títulos executivos inadimplidos, consistentes em duplicatas protestadas e acompanhadas de 
documentos para comprovar a prestação efetiva dos serviços, o que dá ensejo à execução forçada ou ao pedido 
de falência, com fundamento no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, que ostenta natureza de execução coletiva. 
Saliente-se que é perfeitamente admissível a convivência harmônica das duas jurisdições, desde que respeitadas 
as competências correspondentes. Com a celebração da convenção de arbitragem, os contratantes optam por 
submeter suas controvérsias a um juízo arbitral, mas essa opção não é absoluta e não tem o alcance de impedir 
ou de afastar, em definitivo, a participação da jurisdição estatal, sobretudo quando a pretensão de uma das 
partes está aparelhada em título de natureza executiva. Nessa última hipótese, o direito que assiste ao credor 
somente pode ser exercido mediante provocação do Judiciário, tendo em vista que o árbitro não possui poderes 
de natureza executiva, logo todos os atos de natureza expropriatória dependeriam do juízo estatal para serem 
efetivados. Desse modo, deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza 
executiva do título. Não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo 
de certeza sobre uma dívida que, no seu entender, já consta do título executivo extrajudicial, bastando realmente 
iniciar a execução forçada. Assim, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, de modo que não pode 
impor restrições ao patrimônio do devedor, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. Essa é a 
conclusão que se extrai da interpretação conjunta dos arts. 22, § 4º, e 31 da Lei n. 9.307/1996 e 475-N, IV, do 
CPC/1973 (atual art. 515, VII, do CPC/2015), que exigem procedimento judicial para a execução forçada do 
direito reconhecido na sentença arbitral, bem como para a efetivação de outras medidas semelhantes. 
(Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 25/09/2018, DJe 19/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Falência e recuperação judicial. Sistema recursal. Decisão interlocutória. 
Ausência de previsão específica na Lei n. 11.101/2005 (LREF). Agravo de 
instrumento. Cabimento. Art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 
Interpretação extensiva.   

DESTAQUE 

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e 
recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei n. 11.101/2005 (LREF).   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, a Lei de Recuperação Judicial e Falência - LREF estabeleceu, em seu art. 189, que, "no que couber", 
haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral, incidindo tão somente de forma subsidiária e desde que se 
constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial. No que se refere à 
definição do regime jurídico do agravo de instrumento diante do microssistema da Lei n. 11.101/2005, sabe-se 
que ao contrário do Código de Processo Civil de 1973, que possibilitava a interposição do agravo de instrumento 
contra toda e qualquer interlocutória, o novo diploma processual definiu que tal recurso só se mostra cabível 
contra as decisões expressamente apontadas pelo legislador. Contudo, o rol taxativo do art. 1.015 do CPC de 
2015, por si só, não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o 
cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em lei". No entanto, há 
determinadas decisões judiciais tomadas no curso da recuperação judicial e da falência que, apesar de não haver 
previsão de impugnação pela lei de regência nem enquadramento no rol taxativo do NCPC, ainda assim, serão 
passíveis de irresignação por intermédio do agravo. Apesar da taxatividade, o STJ vem reconhecendo a 
possibilidade de interpretação extensiva ou analógica das hipóteses dispostas no rol do agravo de instrumento. 
Deveras, nas interlocutórias sem previsão específica de recurso incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do 
CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, 
haverá tipificação com a ratio do dispositivo - qual seja, falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas 
no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. De fato, 
a recuperação judicial não é procedimento linearmente disposto, importa um somatório de decisões com o 
objetivo de viabilizar a reestruturação da empresa - tendo como norte a superação do estado de crise -, que, por 
consectário lógico, devem ser de rápida solução, inclusive por sua influência no conteúdo de atos subsequentes 
e na conclusão do plano. Realmente, não parece haver lógica em se aguardar a sentença no processo de 
recuperação judicial, somente prolatada depois do cumprimento de todas as obrigações previstas no plano de 
recuperação judicial aprovado (LREF, art. 63), momento em que já teria havido, por outro lado, todas as 
definições a respeito do deferimento e processamento da recuperação, dos critérios da assembleia de credores, 
das habilitações, da homologação do plano, entre outras medidas que restariam implementadas de maneira 
irremediável no momento da apelação. Assim, há clara incompatibilidade do novo regime de preclusão previsto 
no novel diploma processual com o sistema recursal da recuperação judicial, haja vista que a incidência do 
regime de impugnação diferida das interlocutórias, apenas em apelação, tornaria sem utilidade o recurso, pois 
seu cabimento ocorreria apenas quando do exaurimento do procedimento. Inclusive, essa foi a conclusão 
adotada pela 1ª Jornada de Direito Processual Civil do CJF, nos termos do Enunciado n. 69, segundo o qual "a 
hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC abrange os processos concursais, de falência e recuperação". 
(Informativo n. 635.)  

 

PROCESSO REsp 1.727.771-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 15/05/2018, DJe 18/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Ação de compensação por danos morais. Devedor em recuperação judicial. 
Constituição do crédito. Evento danoso ocorrido em momento anterior ao 
pedido recuperacional. Submissão aos efeitos da recuperação judicial. 
Sentença condenatória proferida posteriormente. Irrelevância.   

DESTAQUE 

O crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial deve 
sujeitar-se ao plano de soerguimento da sociedade devedora.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O ponto central da controvérsia consiste em decidir se créditos decorrentes de condenação transitada em 
julgado em momento posterior ao pedido de recuperação judicial devem ou não ser incluídos no plano de 
soerguimento do devedor. De acordo com o disposto no art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação 
de Empresas - LFRE), estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. Consoante assentado no voto condutor da maioria, proferido por ocasião do 
julgamento do REsp 1.634.046-RS (Rel. Min. Nancy Andrigui, Rel para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 
Terceira Turma, DJe 18/05/2017), "a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico 
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entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare". Assim, 
tratando-se, como na espécie, de vínculo jurídico decorrente de evento que causou dano à esfera dos direitos de 
credores da recuperanda, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial 
que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento. Convém destacar que a própria 
LFRE está a determinar que, cuidando-se de ação versando sobre quantia ilíquida, cujo processamento não é 
suspenso pelo pedido recuperacional, o crédito decorrente da respectiva sentença judicial deve ser incluído no 
quadro geral de credores, podendo o juízo onde elas tramitam, inclusive, determinar a reserva de valor para 
satisfação da obrigação (art. 6º, §§ 1º e 3º). Destarte, reconhecido que o crédito em discussão foi constituído em 
momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ele se sujeitar aos efeitos do plano de soerguimento, 
a teor do que determina o precitado art. 49 da LFRE (Informativo n. 626.)   
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DIREITO INTERNACIONAL 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO SEC 14.812-EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
16/05/2018, DJe 23/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Homologação de sentença estrangeira. Requisitos Materiais. Novo 
regramento. CPC/2015. Aplicação apenas supletiva do RISTJ. Eficácia da 
decisão no país de origem. Necessidade.   

DESTAQUE 

Com a entrada em vigor do CPC/2015, tornou-se necessário que a sentença estrangeira esteja eficaz no país de 
origem para sua homologação no Brasil.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na vigência do CPC/1973, o seu art. 483, parágrafo único, dispunha que caberia ao Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal (rectius: Superior Tribunal de Justiça após a EC 45/2004) disciplinar a homologação 
das sentenças estrangeiras no Brasil. Daí porque o Regimento Interno desta Corte, em seus artigos 216-A a 216-
N, estabelece não apenas o procedimento, como também insculpiu os seus requisitos, tais como o trânsito em 
julgado da decisão. Ocorre que, com a entrada em vigor do CPC/2015, os requisitos indispensáveis à 
homologação da sentença estrangeira passaram a contar com disciplina legal, de modo que o Regimento Interno 
desta Corte deverá ser aplicado em caráter supletivo e naquilo que for compatível com a disciplina contida na 
legislação federal. Uma alteração está prevista em seu art. 963, III, que não mais exige que a decisão judicial que 
se pretende homologar tenha transitado em julgado, mas, ao revés, que somente seja ela eficaz em seu país de 
origem, tendo sido tacitamente revogado o art. 216-D, III, do RISTJ. Nestes termos, considera-se eficaz a decisão 
que nele possa ser executada, ainda que provisoriamente, de modo que havendo pronunciamento judicial 
suspendendo a produção de efeitos da sentença que se pretende homologar no Brasil, mesmo que em caráter 
liminar, a homologação não pode ser realizada (Informativo n. 626.)  

 

PROCESSO SEC 8.542-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 29/11/2017, DJe 15/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Acórdão estrangeiro. Homologação. Renúncia. Inadmissibilidade.   

DESTAQUE 

É inadmissível a renúncia em sede de homologação de provimento estrangeiro.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de homologação de provimento estrangeiro em que os requerentes apresentaram petição solicitando 
a renúncia à pretensão de obtenção da homologação, com o que expressamente não concordam os requeridos. 
Observe-se, inicialmente que, em sede de homologação de provimento estrangeiro, não é factível o exercício da 
renúncia. Isso porque, conforme lição doutrinária, a homologação consiste em "ato formal de órgão nacional a 
que se subordina a aquisição de eficácia pela sentença estrangeira". Nessa linha de intelecção, a homologação 
consubstancia um pressuposto de eficácia da decisão alienígena em território nacional, objetivando apenas a 
sua posterior execução, o que denota o seu caráter meramente processual, sem correlação direta com o direito 
material veiculado na ação original. Tal fato torna-se ainda mais evidente quando se observa o procedimento 
imposto pela legislação nacional ao reconhecimento da sentença estrangeira, limitando o juízo exercido por esta 
Corte à mera delibação, que se restringe, via de regra, à verificação dos requisitos formais preconizados no 
ordenamento jurídico, com vistas a conferir a produção de efeitos jurídicos ao ato proveniente de outra 
jurisdição. Dessarte, nesta seara, a boa técnica jurídica prenuncia que a parte requerente pode tão somente 
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desistir do processo homologatório e não renunciar ao próprio direito reconhecido no provimento alienígena. 
(Informativo n. 621.) 

 

PROCESSO SEC 8.542-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 29/11/2017, DJe 15/3/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Acórdão estrangeiro. Homologação. Ausência de jurisdição brasileira e de 
interesse de agir. Extinção do processo sem resolução do mérito.   

DESTAQUE 

A ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual na homologação de 
provimento estrangeiro.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que em conformidade com o princípio da efetividade, todo pedido de 
homologação de sentença alienígena, por apresentar elementos transfronteiriços, demanda a imprescindível 
existência de algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a 
ele submetido. Entretanto, é incontroverso nos autos que o caso em julgamento não envolve partes brasileiras 
ou domiciliadas no país, tampouco a lide originária se refere a fatos ocorridos no Brasil, nem a sentença 
homologanda impôs qualquer obrigação a ser cumprida em território nacional. Deste modo, a ausência de 
jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual dos requerentes. Isso porque o 
interesse de agir se encontra vinculado à necessidade e à adequação da prestação jurisdicional, ou seja, quando 
a tutela tiver a potencialidade de trazer ao autor alguma utilidade, que não lhe seria outorgada sem a 
intervenção estatal, assim também quando for apta a satisfazer concretamente sua pretensão. Aplicando tais 
conceitos ao procedimento homologatório, a doutrina afirma que o interesse de agir estará presente sempre 
que "o provimento postulado seja apto e adequado a produzir algum resultado útil ao autor, proporcionando-
lhe determinada vantagem em sua esfera subjetiva de direitos. É sempre bom lembrar que, em virtude da 
autonomia de que goza o juízo delibatório, essa utilidade deve ser valorada à luz do procedimento pedido ao 
juiz no processo de homologação, não no processo estrangeiro já encerrado". No caso concreto, consoante 
adrede expendido, não se verifica nem o interesse do Estado na prestação jurisdicional, nem o dos requerentes 
no ajuizamento da ação homologatória no Brasil, uma vez que, conforme ensina a doutrina, ausente estará o 
interesse de agir "toda vez que se esteja diante de uma hipótese de falta de interesse para a execução". 
(Informativo n. 621.)  

 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 673.048-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO 
INTERNACIONAL  

TEMA Juízo de retratação. Ação indenizatória. Extravio de bagagem. 
Responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros. Indenização 
tarifada. Preponderância das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação 
ao Código de Defesa do Consumidor.  

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a limitação, por legislação 
internacional espacial, do direito do passageiro à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de 
bagagem. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015), reformou 
decisão antes proferida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331-RJ, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2017, firmou compreensão de que "nos termos do art. 178 da Constituição da 
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de 
Defesa do Consumidor". Constata-se, portanto, que a antinomia aparente se estabelecia entre o art. 14 do Código 
de Defesa do Consumidor, o qual impõe ao fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o 
disposto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, introduzida no direito pátrio pelo Decreto 20.704, de 
24/12/1931, que preestabelece limite máximo para o valor devido pelo transportador, a título de reparação 
pelos danos materiais (Informativo n. 626.) 

 

QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.705.222-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO MARÍTIMO 

TEMA 

Hipoteca naval. Tratados internacionais e legislação interna. Inexistência de 

primazia hierárquica. Plataforma petrolífera estrangeira. Disciplina do Código 

de Bustamante. Registro de hipoteca realizado no porto de origem do navio. 

Eficácia no âmbito nacional. 

DESTAQUE 

A hipoteca de navio registrada no país de nacionalidade da embarcação tem eficácia extraterritorial, alcançando 

o âmbito interno nacional.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na execução de origem, ajuizada por instituição financeira, houve penhora de embarcação do devedor visando 

garantir o adimplemento da dívida, ao tempo em que terceiro peticionou nos autos alegando gozar de 

preferência sobre o produto da arrematação do bem penhorado em razão de hipoteca outorgada pela executada 

em seu favor, registrada no país de nacionalidade da embarcação. Nesse contexto, a principal questão 

controvertida consiste em saber se é possível ser reconhecida a eficácia, no Brasil, de hipoteca de navio 

registrada apenas em país de nacionalidade da embarcação que não consta como signatário das Convenções 

Internacionais sobre a matéria. De início, saliente-se que a doutrina especializada defende ser da tradição do 

direito brasileiro e de legislações estrangeiras a admissão da hipoteca a envolver embarcação de grande porte, 

em razão do vulto dos financiamentos a sua construção e manutenção. A instabilidade e o risco marítimo 

oriundos do constante deslocamento se compensa com a estabilidade dos registros em portos de origem. No 

tocante a navio de nacionalidade estrangeira, não bastasse a clareza do art. 278 do Código Bustamante ao 

estabelecer que a hipoteca marítima e os privilégios e garantias de caráter real, constituídos de acordo com a lei 

do pavilhão, têm efeitos extraterritoriais, até nos países cuja legislação não conheça ou não regule essa hipoteca 

ou esses privilégios, o art. 1º da Convenção de Bruxelas para a Unificação de Certas Regras Relativas aos 

Princípios e Hipotecas Marítimas, na mesma linha, também estabelece que as hipotecas sobre navios 

regularmente estabelecidas segundo as leis do Estado contratante a cuja jurisdição o navio pertencer, e inscritas 

em um registro público, tanto pertencente à jurisdição do porto de registro, como de um ofício central, serão 

consideradas válidas e acatadas em todos os outros países contratantes. Por seu turno, consigna-se que não cabe 

o registro, no Brasil, da hipoteca da embarcação de bandeira de outro país, pertencente à sociedade empresária 

estrangeira. Com efeito, na leitura da Lei n. 7.652/1988 e dos demais diplomas internos, nota-se um claro 
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cuidado do legislador em não estabelecer disposição que testilhe com as convenções internacionais a que o 

Estado aderiu, respeitando-se a soberania dos países em que estão registrados os navios e respectivas hipotecas, 

de modo a fornecer segurança jurídica aos proprietários e detentores de direitos sobre embarcações. O registro 

hipotecário é ato de soberania do Estado da nacionalidade da embarcação, estando sob sua jurisdição as 

respectivas questões administrativas. Com essas considerações, a negativa de eficácia à hipoteca inobserva 

diversas convenções internacionais e causa insegurança jurídica, com possíveis restrições e aumento de custo 

para o afretamento de embarcações utilizadas no Brasil - razões pelas quais o ato analisado tem eficácia 

extraterritorial, alcançando o âmbito interno nacional (Informativo n. 618.) 

 

SEXTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
RHC 87.825-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 

05/12/2017, DJe 14/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Medida cautelar penal diversa da prisão. Diplomata. Imunidade à jurisdição 

executiva. Proibição de ausentar-se do Brasil sem autorização judicial. 

Ilegalidade. 

DESTAQUE 

A cautelar fixada de proibição para que agente diplomático acusado de homicídio se ausente do país sem 

autorização judicial não é adequada na hipótese em que o Estado de origem do réu tenha renunciado à 

imunidade de jurisdição cognitiva, mas mantenha a competência para o cumprimento de eventual pena criminal 

a ele imposta. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de recurso em habeas corpus impetrado por agente diplomático por meio do qual se insurge 

contra a medida cautelar fixada em seu desfavor, que lhe proibiu de se ausentar do país sem autorização judicial. 

Sobre o tema, convém salientar que a imunidade dos integrantes de corpo diplomático dos Estados estrangeiros 

é pela via da imunidade de jurisdição cognitiva, isto é, imunidade ao processo de conhecimento, ou pela 

imunidade à jurisdição executiva, referente ao cumprimento da pena. Ambas as imunidades derivam, 

ordinariamente, do básico princípio "comitas gentium", consagrado pela prática consuetudinária internacional 

e assentado em premissas teóricas e em concepções políticas que, fundadas na essencial igualdade entre as 

soberanias estatais, legitima o reconhecimento de "par in parem non habet imperium vel judicium", conforme 

entende a doutrina do Direito Internacional Público. Na hipótese em exame, o Estado estrangeiro renunciou à 

imunidade de jurisdição, mas reservou-se a imunidade de execução, ou seja, o impetrante pode ser processado 

no Brasil e eventualmente condenado, mas a execução da pena se dará apenas no país de origem. Nesse contexto, 

o relevante fundamento esposado na fixação da cautelar no sentido de se assegurar a aplicação da lei penal 

carece de razoabilidade, porquanto ao Brasil não é cabível a execução de eventual pena. Ademais, embora tenha 

sido apontado o interesse na proteção à instrução criminal, o impedimento do acusado à saída do país em nada 

afeta a colheita de provas, cabendo ressaltar, ainda, que eventual intento de não comparecer a atos do processo 

é reserva de autodefesa a ele plenamente possível (nova redação do art. 475 do CPP). Falta à cautelar fixada, 

assim, adequação aos riscos que se pretendia com ela evitar, de modo que é de se reputar indevida a proibição 

do impetrante ausentar-se do país sem autorização judicial. (Informativo n. 618.) 
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DIREITO MARCÁRIO 
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QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.327.773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado 
em 28/11/2017, DJe 15/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO MARCÁRIO 

TEMA 
Propriedade industrial. Uso indevido de marca de empresa. Dano moral. 
Aferição in re ipsa. 

DESTAQUE 

O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da 
jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser 
necessário - ainda que de forma indireta - a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros precedentes, o 
STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca. Diante 
dessa dispersão da jurisprudência, o tema do dano moral, quando presente a vulneração da marca, deve ser 
mais aprofundado. De fato, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente 
individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), 
protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou 
serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Não se pode 
olvidar, ademais, que a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio pelo qual o 
empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu produto ou serviço, enaltecendo sua 
reputação. Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica 
quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da 
empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e 
comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços 
ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. O 
contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer 
da marca alheia. Sendo assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua 
configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - contrafação -, revelando-se 
despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja 
vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu 
bom nome, reputação ou imagem. (Informativo n. 619.) 
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DIREITO MARÍTIMO 
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QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.705.222-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO MARÍTIMO 

TEMA 

Hipoteca naval. Tratados internacionais e legislação interna. Inexistência de 

primazia hierárquica. Plataforma petrolífera estrangeira. Disciplina do Código 

de Bustamante. Registro de hipoteca realizado no porto de origem do navio. 

Eficácia no âmbito nacional. 

DESTAQUE 

A hipoteca de navio registrada no país de nacionalidade da embarcação tem eficácia extraterritorial, alcançando 

o âmbito interno nacional.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na execução de origem, ajuizada por instituição financeira, houve penhora de embarcação do devedor visando 

garantir o adimplemento da dívida, ao tempo em que terceiro peticionou nos autos alegando gozar de 

preferência sobre o produto da arrematação do bem penhorado em razão de hipoteca outorgada pela executada 

em seu favor, registrada no país de nacionalidade da embarcação. Nesse contexto, a principal questão 

controvertida consiste em saber se é possível ser reconhecida a eficácia, no Brasil, de hipoteca de navio 

registrada apenas em país de nacionalidade da embarcação que não consta como signatário das Convenções 

Internacionais sobre a matéria. De início, saliente-se que a doutrina especializada defende ser da tradição do 

direito brasileiro e de legislações estrangeiras a admissão da hipoteca a envolver embarcação de grande porte, 

em razão do vulto dos financiamentos a sua construção e manutenção. A instabilidade e o risco marítimo 

oriundos do constante deslocamento se compensa com a estabilidade dos registros em portos de origem. No 

tocante a navio de nacionalidade estrangeira, não bastasse a clareza do art. 278 do Código Bustamante ao 

estabelecer que a hipoteca marítima e os privilégios e garantias de caráter real, constituídos de acordo com a lei 

do pavilhão, têm efeitos extraterritoriais, até nos países cuja legislação não conheça ou não regule essa hipoteca 

ou esses privilégios, o art. 1º da Convenção de Bruxelas para a Unificação de Certas Regras Relativas aos 

Princípios e Hipotecas Marítimas, na mesma linha, também estabelece que as hipotecas sobre navios 

regularmente estabelecidas segundo as leis do Estado contratante a cuja jurisdição o navio pertencer, e inscritas 

em um registro público, tanto pertencente à jurisdição do porto de registro, como de um ofício central, serão 

consideradas válidas e acatadas em todos os outros países contratantes. Por seu turno, consigna-se que não cabe 

o registro, no Brasil, da hipoteca da embarcação de bandeira de outro país, pertencente à sociedade empresária 

estrangeira. Com efeito, na leitura da Lei n. 7.652/1988 e dos demais diplomas internos, nota-se um claro 

cuidado do legislador em não estabelecer disposição que testilhe com as convenções internacionais a que o 

Estado aderiu, respeitando-se a soberania dos países em que estão registrados os navios e respectivas hipotecas, 

de modo a fornecer segurança jurídica aos proprietários e detentores de direitos sobre embarcações. O registro 

hipotecário é ato de soberania do Estado da nacionalidade da embarcação, estando sob sua jurisdição as 

respectivas questões administrativas. Com essas considerações, a negativa de eficácia à hipoteca inobserva 

diversas convenções internacionais e causa insegurança jurídica, com possíveis restrições e aumento de custo 

para o afretamento de embarcações utilizadas no Brasil - razões pelas quais o ato analisado tem eficácia 

extraterritorial, alcançando o âmbito interno nacional. (Informativo n. 618.) 
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DIREITO PENAL 
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TERCEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO CC 160.077-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado 
em 10/10/2018, DJe 19/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Venda premiada. Captação de recursos de terceiros. Pessoa jurídica praticante 
de atividade de consórcios. Equiparação a instituição financeira. Ausência de 
autorização do Banco Central. Caracterização de crime contra o sistema 
financeiro nacional. Lei n. 7.492/1986. Competência da Justiça Federal.   

DESTAQUE 

A simulação de consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização do Banco Central do Brasil, 
configura crime contra o sistema financeiro, tipificado pelo art. 16 da Lei n. 7.492/1986, o que atrai a 
competência da Justiça Federal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a "venda premiada" de motocicletas pode ser considerada uma simulação 
de consórcio, de forma que a conduta descrita na denúncia possa se subsumir em tipos penais incriminadores 
descritos na Lei n. 7.492/1986, dentre eles, o crime tipificado no art. 16, consistente em operar instituição 
financeira, sem a devida autorização. Preliminarmente, cumpre salientar que em pesquisa à jurisprudência do 
STJ, constata-se mudança de entendimento em curto espaço de tempo. O precedente da Terceira Seção, CC 
121.146/MA, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, de junho de 2012, dispõe que "as operações 
denominadas compra premiada ou venda premiada - caracterizadas pela promessa de aquisição de bens, 
mediante formação de grupos, com pagamentos de contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam 
exonerados de adimplir as parcelas restantes - não constituem atividades financeiras para fins de incidência da 
Lei n. 7.492/1986". De outro lado, há precedentes, em sede de habeas corpus, no sentido de que a compra 
premiada - ainda que levada a efeito sem autorização do Banco Central do Brasil e mesmo não caracterizando 
um consórcio puro - trata-se de um simulacro de consórcio, que capta e administra recurso de terceiros, de 
modo a se enquadrar no tipo penal previsto do art. 16, caput, da Lei n. 7.492/1986. Feito um panorama 
jurisprudencial do STJ acerca do tema, observa-se que o melhor posicionamento é o de que a simulação de 
consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização do Banco Central do Brasil, configura crime 
contra o sistema financeiro devendo, assim, ser apurada pela Justiça Federal. Ademais, ainda que não haja 
identidade perfeita entre a venda premiada e o consórcio, é evidente que não se trata de venda comum, na 
medida que a pessoa jurídica capta recursos de terceiros, podendo, portanto, ser considerada instituição 
financeira a teor do art. 1º da Lei n. 7.492/1986. Desse modo, a ausência de autorização do Banco Central do 
Brasil não afasta a prática de crime contra o sistema financeiro, ao contrário, constitui justamente elemento 
constante no tipo descrito no art. 16 da Lei n. 7.492/1986. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO CC 150.712-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado 
em 10/10/2018, DJe 19/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Ameaças de ex-namorado à mulher via facebook. Crime à distância. 
Internacionalidade configurada. Pedido de medidas protetivas de urgência ao 
Poder Judiciário brasileiro. Lei Maria da Penha. Concretude às convenções 
internacionais firmadas pelo Brasil. Competência da justiça Federal.   

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal apreciar o pedido de medida protetiva de urgência decorrente de crime de ameaça 
contra a mulher cometido, por meio de rede social de grande alcance, quando iniciado no estrangeiro e o seu 
resultado ocorrer no Brasil.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que, segundo o art. 109, V, da Constituição Federal, aos juízes federais compete 
processar e julgar "os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no 
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente". Encontrando-se o suposto 
autor das ameaças em território estrangeiro, uma vez que não se tem notícia do seu ingresso no país, tem-se um 
possível crime à distância, tendo em vista que as ameaças foram praticadas nos EUA, mas a suposta vítima teria 
tomado conhecimento do seu teor no Brasil. Observe-se que, de fato, não se tem, propriamente, crime previsto 
em tratado ou convenção internacional. Isto porque, embora o Brasil seja signatário de acordos internacionais 
que asseguram os direitos das mulheres, tais convenções não descrevem tipos penais. Em outras palavras, 
referidas convenções apenas apresentam conceitos e recomendações sobre a erradicação de qualquer forma de 
discriminação e violência contra as mulheres. Entretanto, em situação semelhante ao caso concreto, o 
argumento de ausência de tipificação em convenção internacional foi derrubado pelo Supremo quando da 
análise de crimes de pedofilia na Internet (RE 628.624). Segundo a tese vencedora, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente é produto de tratado e convenção internacional subscritos pelo Brasil. Dessarte, à luz do 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, embora as convenções internacionais firmadas pelo 
Brasil não tipifiquem ameaças à mulher, a Lei Maria da Penha, que prevê medidas protetivas, veio concretizar o 
dever assumido pelo Estado Brasileiro de proteção à mulher. Assim, é evidente a internacionalidade das 
ameaças que tiveram início nos EUA, por meio de rede social de grande alcance, o que resulta na competência 
da Justiça Federal. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO HC 399.109-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em 
22/08/2018, DJe 31/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA ICMS. Operações próprias. Substituição tributária. Não recolhimento. 
Apropriação indébita tributária.   

DESTAQUE 

A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição tributária enquadra-se formalmente 
no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 (apropriação indébita tributária), desde que comprovado o 
dolo.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Adotando como premissa o fato de que a jurisprudência atribuiu informalmente a indicação marginal de 
"apropriação indébita tributária" ao crime previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 assemelhando-o ao delito 
de apropriação indébita, torna-se impositivo reconhecer que as características essenciais deste último ilícito 
também compõem, mutatis mutandis, o crime tributário, sob pena de lhe creditar uma rubrica informal que não 
se coaduna com a essência da apropriação indébita. Nesse caminho, resumem-se quatro aspectos essenciais que 
devem compor a prática do crime intitulado de "apropriação indébita tributária": 1º) Em razão da inexistência 
de clandestinidade no delito de apropriação indébita, que pressupõe, como elemento estrutural, a posse lícita e 
legítima da coisa alheia móvel, conclui-se de igual forma que, para o delito de "apropriação indébita tributária", 
o fato de o agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto devido não tem o 
condão de elidir ou exercer nenhuma influência na prática do delito; 2º) O sujeito ativo é aquele que ostenta a 
qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme claramente descrito pelo art. 2º, II, da Lei n. 
8.137/1990, (...) que não distingue o sujeito passivo direto do indireto da obrigação tributária e, por isso, nada 
impede que o sujeito ativo do crime possa ser, ao menos em tese, tanto o contribuinte (sujeito passivo direto da 
obrigação tributária) quanto o responsável tributário (sujeito passivo indireto da obrigação tributária); 3º) 
Exige, para sua configuração, que a conduta seja dolosa (elemento subjetivo do tipo), consistente na consciência 
(ainda que potencial) de não recolher o valor do tributo; 4º) A descrição típica do crime contém a expressão 
"valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado", o que, indiscutivelmente, restringe a 
abrangência do sujeito ativo do delito, haja vista que nem todo sujeito passivo de obrigação tributária que deixa 
de recolher tributo ou contribuição social responde pelo crime do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, mas somente 
aqueles que "descontam" ou "cobram" o tributo ou contribuição. Em relação a esse último aspecto é de 
fundamental importância que se esclareça o alcance dos termos "descontado" e "cobrado" de que trata do 
referido dispositivo legal. A interpretação consentânea com a dogmática penal do termo "descontado" é a de 
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que ele se refere aos tributos diretos quando há responsabilidade tributária por substituição, enquanto o termo 
"cobrado" deve ser compreendido nas relações tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes sobre o 
consumo), de maneira que não possui relevância o fato de o ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, 
em regra, não haverá ônus financeiro para o contribuinte de direito, na medida em que o valor do tributo é 
repassado ao consumidor final. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO CC 159.680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, 
julgado em 08/08/2018, DJe 20/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Inquérito policial. Descaminho. Venda de cigarros estrangeiros. Importação 
permitida pela ANVISA. Ausência de nota fiscal. Conduta anterior à Lei n. 
13.008/2014. Art. 334, § 1º, alínea "d", do CP. Súmula 151/STJ. Competência 
da Justiça Federal.   

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 334, 
§ 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira, permitida pela ANVISA, 
desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Deve-se averiguar, de início, se a conduta se amolda, ou não, no tipo descrito no art. 334 do Código Penal, na 
redação anterior à lei n. 13.008/2014. Para que se configure o delito do caput do art. 334 do Código Penal, é 
necessário identificar indícios de que o agente de alguma forma, dolosamente, aderiu e/ou participou do 
processo de introdução do bem no país sem o recolhimento dos tributos devidos. Ressalte-se: não há forma 
culposa do delito, nem se admite o dolo eventual. No caso concreto, não foram apontados pelos Juízos em 
conflito, tampouco juntados aos autos, indícios de que o investigado tenha, de qualquer maneira, participado da 
importação dos cigarros, o que demonstra ser inviável a tipificação de sua conduta no caput do art. 334 do CP 
(na redação anterior à da Lei n. 13.008/2014). Entretanto, a conduta do investigado pode se amoldar ao delito 
previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal que atribui a mesma pena a quem adquire, recebe ou oculta, em 
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência 
estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. 
Desse modo, como o descaminho tutela prioritariamente interesses da União (ordem tributária), é de se 
reconhecer a competência da Justiça Federal para conduzir o inquérito policial e, eventualmente, caso seja 
oferecida denúncia, julgar a ação penal, aplicando-se à hipótese dos autos o disposto no enunciado n. 151 da 
Súmula desta Corte. (Informativo n. 631.)  

 

PROCESSO CC 154.656-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 
25/04/2018, DJe 03/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PENAL 

TEMA Crimes de falsificação de documento e uso de documento falso praticados por 
brasileiros em território estrangeiro. Cooperação internacional. Relações com 
estados estrangeiros e cumprimento de tratados firmados (CF/88, artigos 21, 
I, e 84, VII e VIII). Competência da União. Extradição de Nacional. 
Inadmissibilidade.  

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no 
exterior que tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cumpre registrar, inicialmente, que a Terceira Seção possui precedentes que trilham em sentidos opostos acerca 
da competência para a ação penal nos casos de aplicação da lei brasileira aos crimes praticados por nacionais 
no exterior. Na hipótese, apura-se a participação de brasileiros em suposto esquema de falsificação de 
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documentos públicos portugueses no território lusitano, a fim de posterior uso para ingressar no Canadá e nos 
EUA. Por se tratar de crime praticado por agente de nacionalidade brasileira, não é possível a extradição, em 
conformidade com o art. 5º, LI, da CF/88. Aplicável, no caso, o Decreto n. 1.325/1994, que incorporou ao 
ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Portuguesa, no qual estabelece, na impossibilidade de extradição por ser nacional da 
parte requerida, a obrigação de "submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente e, em 
conformidade com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter fundamentado, o pedido de 
extradição" (art. IV, 1, do Tratado de Extradição). Além disso, cabe à União, segundo dispõem os arts. 21, I, e 84, 
VII e VIII, da Carta da República, manter relações com estados estrangeiros e cumprir os tratados firmados, 
fixando-se a sua responsabilidade na persecutio criminis nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no 
exterior, na qual haja incidência da norma interna, no caso, o Direito Penal interno e não seja possível a 
extradição. No plano interno, em decorrência da repercussão das relações da União com estados estrangeiros e 
o cumprimento dos tratados internacionais firmados, a cooperação passiva, a teor dos arts. 105 e 109, X, da 
CF/88, impõe a execução de rogatórias pela Justiça Federal após a chancela por esta Corte Superior. Assim, 
compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no 
exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 
109, IV, da CF/88 (Informativo n. 625.) 

 

PROCESSO EREsp 1.417.279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, 
julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PENAL 

TEMA Crime do art. 54 da Lei n. 9.605/1998. Natureza formal do delito. Realização 
de perícia. Desnecessidade. Potencialidade de dano à saúde. 

DESTAQUE 

O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente 
a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber se é necessária a realização de perícia técnica para a comprovação do dano 
efetivo à saúde humana no que tange à caracterização de crime ambiental consubstanciado em causar poluição 
de qualquer natureza. Quanto ao ponto, o acórdão embargado entendeu que "o delito previsto na primeira parte 
do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a conduta 
delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana". Já para o acórdão paradigma, "o delito previsto na 
primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade 
de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado 
naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia" (AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco 
Aurélio Bellize, Rel. para acórdão Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014). Deve prevalecer o 
entendimento do acórdão paradigma e nos casos em que forem reconhecidas a autoria e a materialidade da 
conduta descrita no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, a potencialidade de dano à saúde humana é suficiente 
para configuração da conduta delitiva, haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a 
realização de perícia. (Informativo n. 624.) 
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QUINTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO HC 453.437-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, 
julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Tráfico de entorpecentes. Condenação anterior pelo delito do artigo 28 da Lei 
de Drogas. Caracterização da reincidência. Desproporcionalidade.   

DESTAQUE 

Condenações anteriores pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não são aptas a gerar reincidência.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de 
ordem no RE 430.105/RJ, sabe-se que a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, 
prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada mas não descriminalizada, em outras 
palavras, não houve abolitio criminis. Contudo, ainda que a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 
tenha sido despenalizada e não descriminalizada, essa conduta é punida apenas com "advertência sobre os 
efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou 
curso educativo". Além disso, não existe a possibilidade de converter essas penas em privativas de liberdade em 
caso de descumprimento. Cabe ressaltar que as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas 
a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes 
anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-
se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é 
punível com pena privativa de liberdade. Ademais, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 
21/8/2018, proferiu julgado nesse mesmo sentido. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO AgRg no REsp 1.601.127-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Felix 
Fischer, por maioria, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Crime contra a ordem tributária. Dados bancários obtidos legitimamente pela 
Receita Federal. Esgotamento da via administrativa fiscalizatória. Constatação 
de possível crime. Compartilhamento com o Ministério Público e a Polícia. 
Obrigação legal. Legalidade da prova. Ausência de ofensa à reserva de 
jurisdição. 

DESTAQUE 

É lícito o compartilhamento promovido pela Receita Federal dos dados bancários por ela obtidos a partir de 
permissivo legal, com a Polícia e com o Ministério Público, ao término do procedimento administrativo fiscal, 
quando verificada a prática, em tese, de infração penal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de compartilhamento de dados obtidos legitimamente pelo Fisco 
com o Órgão Ministerial e com a Polícia, sem prévia autorização judicial, para uso em ação penal. Primeiramente, 
necessário frisar ser prescindível a autorização judicial para a requisição de informações bancárias pela Receita 
Federal, como meio de concretizar seus mecanismos fiscalizatórios na seara tributária, ante a 
constitucionalidade da disciplina contida no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, reconhecida pela 
Suprema Corte no julgamento do RE n. 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral. A seu turno, o 
entendimento já consagrado neste Tribunal, é no sentido de que a quebra do sigilo bancário, para fins penais, 
exige autorização judicial mediante decisão devidamente fundamentada. Contudo, em recente orientação 
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firmada pela Quinta Turma deste Tribunal, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 75.532/SP assentou-
se que o envio dos dados sigilosos pela Receita Federal à Polícia ou ao Ministério Público, quando do 
esgotamento da via administrativa e constituição definitiva de crédito tributário, decorre de mera obrigação 
legal de comunicar às autoridades competentes acerca de possível ilícito cometido, não representando assim 
ofensa ao princípio da reserva de jurisdição o uso de tais elementos compartilhados para fins penais. Com efeito, 
constitui obrigação dos órgãos de fiscalização tributária, prevista no art. 83 da Lei n. 9.430/96 (redação dada 
pela Lei n. 12.350/2010) comunicar o Ministério Público, quando do encerramento do procedimento 
administrativo sobre exigência de crédito tributário, eventual prática de crime. E mais, não configura quebra do 
dever de sigilo 'a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, 
abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer 
prática criminosa' (inc. IV do § 3º do art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001). Como se vê, os citados 
dispositivos expressamente albergam o dever de remessa de dados bancários indicativos de eventual ilícito 
penal ao Ministério Público, a partir do término do procedimento administrativo tributário, como forma de 
permitir a investigação e persecução penal. Desse modo, a ação penal fundada em tais elementos não pode ser 
tomada como ofensiva à reserva de jurisdição, pois amparada em exceção categórica da legislação. Vale dizer, 
sendo legítimo os meios de obtenção da prova material e sua utilização no processo administrativo fiscal, 
mostra-se igualmente lícita sua utilização para fins da persecução criminal, a partir da comunicação obrigatória 
promovida pela Receita Federal no cumprimento de seu dever legal, quando do término da fase administrativa. 
(Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO RHC 94.288-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, 
julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Crime tributário. Constituição definitiva do crédito. Justa causa presente. 
Súmula vinculante 24. Juntada do procedimento tributário. Desnecessidade. 
Eventuais irregularidades. Discussão na sede própria.  

DESTAQUE 

Para o início da ação penal, basta a prova da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 
24), sendo desnecessária a juntada integral do Procedimento Administrativo Fiscal correspondente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cumpre informar, de início, que a materialidade dos crimes listados no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/1990 
apenas se verifica com a constituição definitiva do crédito tributário, situação que ocorre por meio do 
procedimento tributário devidamente instaurado. Assim, o direito penal apenas passa a ter lugar após verificada 
a adequada tipicidade da conduta imputada. Nesse contexto, não se revela indispensável a juntada dos 
documentos tributários, mas apenas a comprovação da constituição definitiva do crédito tributário. Eventual 
desconstituição do que foi averiguado tributariamente não pode ser feito no juízo criminal, cabendo ao 
recorrente se valer dos meios próprios para tanto. Em suma: a) para o início da ação penal, basta a prova da 
constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 24), não sendo necessária a juntada integral do 
Procedimento Administrativo Fiscal - PAF correspondente; b) a validade do crédito fiscal deve ser examinada 
no Juízo cível, não cabendo à esfera penal qualquer tentativa de sua desconstituição; c) caso a defesa entenda 
que a documentação apresentada pelo Parquet é insuficiente e queira esmiuçar a dívida, pode apresentar cópia 
do referido PAF ou dizer de eventuais obstáculos administrativos; e d) se houver qualquer obstáculo 
administrativo para o acesso ao procedimento administrativo fiscal respectivo, a parte pode sugerir ao Juiz sua 
atuação até mesmo de ofício, desde que aponte qualquer prejuízo à defesa, que possa interferir na formação do 
livre convencimento do julgador (Informativo n. 627.)   
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PROCESSO REsp 1.519.860-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, por unanimidade, julgado em 
17/05/2018, DJe 25/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PENAL 

TEMA Roubo. Emprego de arma branca. Majorante revogada. Abolitio Criminis. Lei n. 
13.654/2018. Novatio legis in mellius.   

DESTAQUE 

Diante da abolitio criminis promovida pela Lei n. 13.654/2018, que deixou de considerar o emprego de arma 
branca como causa de aumento de pena, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Preliminarmente cumpre salientar que, sobreveio à decisão impugnada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 
de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa 
alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de 
causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma. Esta Corte possuía entendimento 
jurisprudencial consolidado reconhecendo que a previsão contida no dispositivo revogado abrangia não apenas 
armas de fogo, mas qualquer "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e 
coisas", nos termos do art. 3º, inciso IX, do Decreto n. 3.665/2000. No entanto, a atual previsão contida no art. 
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser 
cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que "(...) arremessa projéteis 
empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara 
que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do 
propelente, além de direção e estabilidade ao projétil", de acordo com o Decreto citado. Portanto, não se está 
diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis da majorante, na hipótese de o delito ser praticado 
com emprego de artefato diverso de arma de fogo. Na hipótese, o réu realizou a subtração fazendo uso de arma 
branca (faca). Diante desse fato, deve-se aplicar a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 
5º, XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena 
(Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO HC 412.208-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por unanimidade, julgado em 
20/03/2018, DJe 23/03/2018.   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Furto de energia elétrica. Extinção da punibilidade pelo pagamento do débito 
antes do recebimento da denúncia. Impossibilidade. Novo entendimento.   

DESTAQUE 

Não configura causa de extinção de punibilidade o pagamento de débito oriundo de furto de energia elétrica 
antes do oferecimento da denúncia.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, quanto à configuração de causa de extinção de punibilidade, ressalta-se que o Superior Tribunal de 
Justiça se posicionava no sentido de que o pagamento do débito oriundo do furto de energia elétrica, antes do 
oferecimento da denúncia, configurava causa de extinção da punibilidade, pela aplicação analógica do disposto 
no art. 34 da Lei n. 9.249/1995 e do art. 9º da Lei n. 10.684/2003. Ocorre que a Quinta Turma desta Corte, no 
julgamento do AgRg no REsp 1.427.350/RJ, DJe 14/3/2018, modificou a posição anterior, passando a entender 
que o furto de energia elétrica não pode receber o mesmo tratamento dado ao inadimplemento tributário, de 
modo que o pagamento do débito antes do recebimento da denúncia não configura causa extintiva de 
punibilidade, mas causa de redução de pena relativa ao arrependimento posterior. Isso porque nos crimes 
contra a ordem tributária, o legislador (Leis n. 9.249/1995 e n. 10.684/2003), ao consagrar a possibilidade da 
extinção da punibilidade pelo pagamento do débito, adota política que visa a garantir a higidez do patrimônio 
público, somente. A sanção penal é invocada pela norma tributária como forma de fortalecer a ideia de 
cumprimento da obrigação fiscal. Já nos crimes patrimoniais, como o furto de energia elétrica, existe previsão 
legal específica de causa de diminuição da pena para os casos de pagamento da "dívida" antes do recebimento 
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da denúncia. Em tais hipóteses, o Código Penal, em seu art. 16, prevê o instituto do arrependimento posterior, 
que em nada afeta a pretensão punitiva, apenas constitui causa de diminuição da pena. Outrossim, a 
jurisprudência se consolidou no sentido de que a natureza jurídica da remuneração pela prestação de serviço 
público, no caso de fornecimento de energia elétrica, prestado por concessionária, é de tarifa ou preço público, 
não possuindo caráter tributário. Não há como se atribuir o efeito pretendido aos diversos institutos legais, 
considerando que os dispostos no art. 34 da Lei n. 9.249/1995 e no art. 9º da Lei n. 10.684/2003 fazem 
referência expressa e, por isso, taxativa, aos tributos e contribuições sociais, não dizendo respeito às tarifas ou 
preços públicos. (Informativo n. 622.)  
 

 

SEXTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.745.410-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Laurita 
Vaz, por unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Corrupção passiva. Art. 317 do CPC. Expressão "em razão dela". Equiparação 
a "ato de ofício". Inviabilidade. Ações ou omissões indevidas fora das 
atribuições formais do funcionário público. Condenação. Possibilidade. 

DESTAQUE 

O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a 
aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas 
atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma 
de facilitação da prática da conduta almejada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre observar que recentes decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação do 
artigo 317 do Código Penal são no sentido de que "se exige, para a configuração do delito (de corrupção passiva), 
apenas o nexo causal entre a oferta (ou promessa) de vantagem indevida e a função pública exercida, sem que 
necessária a demonstração do mesmo nexo entre a oferta (ou promessa) e o ato de ofício esperado, seja ele lícito 
ou ilícito" (Voto da Ministra Rosa Weber no Inq 4.506/DF). Com efeito, nem a literalidade do art. 317 do CP, nem 
sua interpretação sistemática, nem a política criminal adotada pelo legislador parecem legitimar a ideia de que 
a expressão "em razão dela", presente no tipo de corrupção passiva, deve ser lida no restrito sentido de "ato que 
está dentro das competências formais do agente". A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 
333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um 
elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão 
"ato de ofício" figura apenas na majorante do art. 317, § 1º, do CP e na modalidade privilegiada do § 2º do mesmo 
dispositivo. Além disso, a desnecessidade de que o ato pretendido esteja no âmbito das atribuições formais do 
funcionário público fornece uma visão mais coerente e íntegra do sistema jurídico. A um só tempo, são 
potencializados os propósitos da incriminação - referentes à otimização da proteção da probidade 
administrativa, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos morais - e os princípios da proporcionalidade e 
da isonomia. Conclui-se, que o âmbito de aplicação da expressão "em razão dela", contida no art. 317 do CP, não 
se esgota em atos ou omissões que detenham relação direta e imediata com a competência funcional do agente. 
Assim, o nexo causal a ser reconhecido é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual facilidade ou 
suscetibilidade usufruível em razão da função pública exercida pelo agente. (Informativo n. 635.) 
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PROCESSO REsp 1.738.264-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por maioria, julgado 
em 23/08/2018, DJe 14/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Tortura-castigo. Art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997. Crime próprio. Agente que 
ostente posição de garante. Necessidade.   

DESTAQUE 

Somente pode ser agente ativo do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997) aquele que detiver 
outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia está circunscrita ao âmbito de abrangência da expressão guarda, poder ou autoridade, prevista 
na figura típica do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo). De início, cumpre esclarecer que o conceito 
de tortura, tomado a partir dos instrumentos de direito internacional, tem um viés estatal, implicando que o 
crime só poderia ser praticado por agente estatal (funcionário público) ou por um particular no exercício de 
função pública, consubstanciando, assim, crime próprio. A despeito disso, o legislador pátrio, ao tratar do tema 
na Lei n. 9.455/1997, foi além da concepção estabelecida nos instrumentos internacionais, na medida em que, 
ao menos no art. 1º, I, ampliou o conceito de tortura para além da violência perpetrada por servidor público ou 
por particular que lhe faça as vezes, dando ao tipo o tratamento de crime comum. A adoção de uma concepção 
mais ampla do tipo supracitado, tal como estabelecida na Lei n. 9.455/1997, encontra guarida na Convenção 
contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que ao tratar do conceito 
de tortura estabeleceu -, em seu art. 1º, II -, que: o presente artigo não será interpretado de maneira a restringir 
qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance 
mais amplo. Ressalta-se, porém, que a possibilidade de tipificar a conduta na forma do art. 1º, II, da referida lei 
(tortura-castigo), ao contrário da tortura elencada no inciso I, não pode ser perpetrada por qualquer pessoa, 
pois a circunstância de que a violência ocorra contra vítima submetida à guarda, poder ou autoridade, afasta a 
hipótese de crime comum, firmando a conclusão de que o crime é próprio. Nítido, pois, que, no referido preceito, 
há um vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito 
até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante (obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância), seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica. (Informativo n. 633.) 

 

PROCESSO REsp 1.758.958-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 
julgado em 11/09/2018, DJe 25/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Moeda falsa. Art. 291 do CP. Petrechos para falsificação. Uso exclusivo. 
Prescindibilidade. 

DESTAQUE 

Para tipificar o crime descrito no art. 291 do CP, basta que o agente detenha a posse de petrechos com o 
propósito de contrafação da moeda, sendo prescindível que o maquinário seja de uso exclusivo para tal fim. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, ressalta-se que o art. 291 do Código Penal tipifica, entre outras condutas, a posse ou guarda de 
maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. A 
expressão "especialmente destinado" não se refere a uma característica intrínseca ou inerente do objeto. Se 
assim fosse, só a posse ou guarda de maquinário exclusivamente voltado para a fabricação ou falsificação de 
moedas consubstanciaria o crime, o que implicaria a inviabilidade de sua consumação (crime impossível), pois 
nem mesmo o maquinário e insumos utilizados pela Casa de Moeda são direcionados exclusivamente para a 
fabricação de moedas. Tal dicção está relacionada ao uso que o agente pretende dar a esse objeto, ou seja, a 
consumação depende da análise do elemento subjetivo do tipo (dolo), de modo que se o agente detém a posse 
de impressora, ainda que manufaturada visando ao uso doméstico, mas com o propósito de a utilizar 
precipuamente para contrafação de moeda, incorre no referido crime. (Informativo n. 633.) 
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PROCESSO REsp 1.672.654-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Tráfico de entorpecentes. Condenação anterior pelo delito do artigo 28 da Lei 
de Drogas. Caracterização da reincidência. Desproporcionalidade. 

DESTAQUE 

É desproporcional o reconhecimento da reincidência no delito de tráfico de drogas que tenha por fundamento 
a existência de condenação com trânsito em julgado por crime anterior de posse de droga para uso próprio. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão em comento consiste em verificar se a condenação com trânsito em julgado por crime anterior de 
posse de droga para uso próprio gera reincidência para o crime de tráfico de drogas. Este Superior Tribunal de 
Justiça vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio (conduta que 
caracteriza ilícito penal) configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, 
inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º 
do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à falta de preenchimento do requisito legal relativo à primariedade. Ocorre, 
contudo, que a consideração de condenação anterior com fundamento no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 para 
fins de caracterização da reincidência viola o princípio constitucional da proporcionalidade. É que, como é 
cediço, a condenação anterior por contravenção penal não gera reincidência pois o artigo 63 do Código Penal é 
expresso ao se referir à pratica de novo crime. Assim, se a contravenção penal, punível com pena de prisão 
simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de 
reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com 
"advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de 
comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer 
possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas 
substitutivas. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas está 
em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 
n. 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Assim, em face dos 
questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em 
prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, 
eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que as medidas previstas atualmente, que 
reconhecidamente não têm apresentado qualquer resultado prático em vista do crescente aumento do tráfico 
de drogas, tenho que o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 
da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO HC 437.535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acd. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em 26/06/2018, DJe 
02/08/2018.   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Contravenção penal. Vias de fato. Violência doméstica. Prisão preventiva. Não 
cabimento.   

DESTAQUE 

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão 
preventiva do réu.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre destacar que a prática de vias de fato é hipótese de contravenção penal (art. 21 do Decreto-
Lei n. 3.688/1941), e não crime, o que contraria o disposto no art. 313, II, do Código de Processo Penal. Deste 
modo, em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, uma 
vez que não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na 
hipótese específica de transgressão das cautelas de urgência já aplicadas. (Informativo n. 632.)  

 



 

231 
 

 

PROCESSO RHC 95.557-GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Corrupção ativa. Emissão de guia de recolhimento de imposto em montante 
menor do que o devido. Pagamento da diferença antes do recebimento da 
denúncia. Causa de extinção da punibilidade. Aplicação analógica ao delito de 
corrupção. Impossibilidade. 

DESTAQUE 

O pagamento da diferença do imposto devido, antes do recebimento da denúnica, não extingue a punibilidade 
pelo crime de corrupção ativa atrelado ao de sonegação fiscal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, é mister consignar que não há razão plausível para reconhecer que o crime de corrupção ativa tenha 
extinta a punibilidade porque a autora pagou, antes do recebimento da denúncia, o montante de tributo que 
havia elidido, indevidamente, com o oferecimento da vantagem indevida a servidor público encarregado de 
emitir a guia de recolhimento respectiva. São delitos totalmente distintos, com bem jurídicos tutelados 
igualmente diversos. A extinção da punibilidade dos crimes de cunho fiscal, pelo pagamento do tributo, antes 
do recebimento da denúncia, tem a ver com a proteção da ordem tributária e com a efetividade da arrecadação 
estatal, enquanto no crime de corrupção ativa, o bem jurídico tutelado é o normal funcionamento e o prestígio 
da administração pública. Nesse sentido, oferecer a funcionário público vantagem ilícita para que não emita guia 
com o valor realmente devido a título de tributo causa mortis, é, em tese e sem qualquer prejulgamento, conduta 
de reprovabilidade patente e não merece, por isso mesmo, benefício de extinção da punibilidade, muito menos 
por lógica de analogia, porque subverte a ordem da administração pública, depõe contra a sua reputação e 
influencia o comportamento de outros agentes públicos, ainda que a diferença do quantum devido, tenha sido 
solvida antes do recebimento da denúncia. Este fato, por si só, não tem força para apagar a agressão ao prestígio 
da Administração. O crime de corrupção, abstratamente descrito como típico no art. 333 do Código Penal, possui 
natureza formal e se aperfeiçoa com a oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para 
praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Por outro lado, o que motivou o legislador ordinário a decretar a Lei 
nº 9.249/1995, que em seu artigo 34 dispõe acerca da extinção da punibilidade do crime contra a ordem 
tributária, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes 
do recebimento da denúncia, foi o mote arrecadador, ou seja, para o Estado, em se tratando de delito fiscal, 
afigura-se vantajoso receber o montante pecuniário relativo ao tributo com a "ameaça" do processo criminal, 
ainda que a ordem tributária tenha sido, em tese, malferida com a ação de sonegar. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO REsp 1.683.375-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Casa de prostituição. Tipicidade. Art. 229 do Código Penal. Exploração sexual. 
Elemento normativo do tipo. Violação à dignidade sexual e tolhimento à 
liberdade. Inexistência. Fato atípico. 

DESTAQUE 

O estabelecimento que não se volta exclusivamente à prática de mercância sexual, tampouco envolve menores 
de idade ou do qual se comprove retirada de proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante 
ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não dá 
origem a fato típico a ser punido na seara penal.      

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão de direito delimitada na controvérsia trata da interpretação dada ao artigo 229 do Código Penal. 
Registre-se que, mesmo após a alteração legislativa introduzida pela Lei n. 12.015/2009, a conduta consistente 
em manter Casa de Prostituição segue sendo crime. Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a 
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"exploração sexual" como elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para 
fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja 
exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal. 
Dessa forma, crime é manter pessoa em condição de explorada, obrigada, coagida, não raro em más condições, 
ou mesmo em condição análoga à de escravidão, impondo-lhe a prática de sexo sem liberdade de escolha, ou 
seja, com tolhimento de sua liberdade sexual e em violação de sua dignidade sexual. Nesse sentido, o bem 
jurídico tutelado não é a moral pública mas sim a dignidade sexual como, aliás, o é em todos os crimes constantes 
do Título VI da Parte Especial do Código Penal, dentre os quais, o do artigo 229. E o sujeito passivo do delito não 
é a sociedade mas sim a pessoa explorada, vítima da exploração sexual. Assim, se não se trata de estabelecimento 
voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, tampouco há notícia de envolvimento de menores 
de idade, nem comprovação de que o recorrido tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia 
mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, 
não há falar em fato típico a ser punido na seara penal. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO REsp 1.699.665-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução de sentença penal condenatória. Pena substitutiva de prestação 
pecuniária. Descumprimento. Arresto de bem de família. Descabimento. 
Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 

DESTAQUE 

Havendo expressa previsão legal de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, não 
há falar em arresto para o cumprimento forçado da pena substitutiva. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, tratando-se de pena substitutiva, fixada com base no artigo 44 do Código Penal, tem-se que o eventual 
descumprimento da obrigação dá ensejo à reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, 
por força do comando expresso da norma do parágrafo 4º do referido artigo. No cálculo da pena privativa de 
liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo 
de trinta dias de detenção ou reclusão. Ressalta-se que a execução das penas restritivas, assim como de modo 
geral de todas as alternativas à prisão, demanda um mecanismo coercitivo, capaz de assegurar o seu 
cumprimento, e este só pode ser a pena privativa de liberdade. Assim, não há falar em arresto para o 
cumprimento forçado da pena substitutiva já que a reconversão da pena é medida que, por si só, atribui 
coercividade à pena restritiva de direitos. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO HC 436.241-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Tribunal do Júri. Quebra da incomunicabilidade entre os jurados. Membro do 
Conselho de Sentença que afirmou em plena fala da acusação que havia crime. 
Nulidade. Ocorrência.   

DESTAQUE 

Deve ser declarado nulo o júri em que membro do conselho de sentença afirma a existência de crime em plena 
fala da acusação.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Durante seção plenária de julgamento pelo tribunal do júri, houve, por parte de um dos membros do conselho 
de sentença, expressa manifestação ouvida por todos e repreendida pelo juiz, acerca do próprio mérito da 
acusação, pois afirmou que havia "crime", durante a fala da acusação. Em tal hipótese, houve quebra da 
incomunicabilidade dos jurados, o que, por expressa disposição legal, era causa de dissolução do conselho de 
sentença e de imposição de multa ao jurado que cometeu a falta. Veja-se que, afirmar um jurado que há crime, 
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em plena argumentação do Ministério Público, pode, sim, ter influenciado o ânimo dos demais e, pois, é de se 
reconhecer a nulidade, como adverte a doutrina: "a quebra da incomunicabilidade não implica apenas exclusão 
do jurado do conselho de sentença, mas a dissolução do conselho de sentença, se for constatada durante o 
julgamento, ou a nulidade absoluta do julgamento, caso somente seja constatada depois de encerrada a sessão."   
(Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO HC 433.898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
24/04/2018, DJe 11/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Homicídio qualificado. Qualificadoras com naturezas diversas. Subjetiva e 
objetiva. Possibilidade. Motivo torpe e feminicídio. Bis in idem. Ausência.   

DESTAQUE 

Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de 
homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Observe-se, inicialmente, que, conforme determina o art. 121, § 2º-A, I, do CP, a qualificadora do feminicídio 
deve ser reconhecida nos casos em que o delito é cometido em face de mulher em violência doméstica e familiar. 
Assim, "considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as 
qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto 
de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a 
mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e 
familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise" (Ministro Felix Fischer, REsp 
1.707.113-MG, publicado em 07/12/2017) (Informativo n. 625.)   

 

PROCESSO RHC 83.501-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
06/03/2018, DJe 05/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Disque Denúncia. 
Ausência de prévia investigação policial para verificar a veracidade das 
informações recebidas. Fuga de acusado. Inexistência de elementos idôneos 
para entrada em domicílio sem ordem judicial.   

DESTAQUE 

A existência de denúncias anônimas somada à fuga do acusado, por si sós, não configuram fundadas razões a 
autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou determinação judicial.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5°, 
inc. XI, da Constituição da República, pois, não há referência à prévia investigação policial para verificar a 
possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e 
robustas acerca da traficância naquele local. Ainda que o tráfico ilícito de drogas seja um tipo penal com vários 
verbos nucleares, e de caráter permanente em alguns destes verbos, como por exemplo "ter em depósito", não 
se pode ignorar o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal e esta garantia constitucional não pode ser 
banalizada, em face de tentativas policiais aleatórias de encontrar algum ilícito em residências. Conforme 
entendimento da Suprema Corte e da Sexta Turma deste STJ, a entrada forçada em domicílio, sem uma 
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária, e não será a constatação de situação de flagrância, posterior 
ao ingresso, que justificará a medida, pois os agentes estatais devem demonstrar que havia elemento mínimo a 
caracterizar fundadas razões (justa causa). (Informativo n. 623.)  
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PROCESSO HC 402.949-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Depositário judicial que vende os bens em seu poder. Ausência da ocupação 
de cargo público. Peculato. Atipicidade. 

DESTAQUE 

O depositário judicial que vende os bens sob sua guarda não comete o crime de peculato.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, verifica-se que o depositário judicial não ocupa cargo criado por lei, não recebe vencimento, tampouco 
tem vínculo estatutário. Trata-se de uma pessoa que, embora tenha de exercer uma função no interesse público 
do processo judicial, é estranha aos quadros da justiça e, pois, sem ocupar qualquer cargo público, exerce um 
encargo por designação do juiz (munus público). Não ocupa, de igual modo, emprego público e nem função 
pública. É, na verdade, um auxiliar do juízo que fica com o encargo de cuidar de bem litigioso. Não se satisfaz, 
em tal caso, a figura típica do art. 312 do Código Penal, porque não há funcionário público, para fins penais, nos 
termos do art. 327 do Código Penal, em razão da ausência da ocupação de cargo público. Não basta, como se vê, 
à caracterização do peculato, o fato de o agente ser considerado funcionário público. É preciso mais. Que ele se 
aproprie do bem em razão do cargo público que exerça. Essa relação entre o agente e o cargo público é 
inarredável no crime de peculato. (Informativo n. 623.) 

 

PROCESSO REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, por maioria, julgado 
em 21/11/2017, DJe 26/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Homicídio. Embriaguez ao volante. Dolo eventual. Ausência de circunstâncias 
excedentes ao tipo. Desclassificação. Homicídio culposo.   

DESTAQUE 

A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não pode servir de premissa bastante para a 
afirmação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, pontua-se que considerar que a embriaguez ao volante, de per si, já configuraria a existência de dolo 
eventual equivale admitir que todo e qualquer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública 
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool responderá por homicídio doloso, ao 
causar, por violação a regra de trânsito, a morte de alguém. Não se descura que a embriaguez ao volante é 
circunstância negativa que deve contribuir para a análise do elemento anímico que move o agente. Todavia, não 
é a melhor solução estabelecer-se, como premissa aplicável a qualquer caso relativo a delito viário, no qual o 
condutor esteja sob efeito de bebida alcóolica, que a presença do dolo eventual é o elemento subjetivo ínsito ao 
comportamento, a ponto de determinar que o agente seja submetido a Júri Popular mesmo que não se indiquem 
quaisquer outras circunstâncias que confiram lastro à ilação de que o acusado anuiu ao resultado lesivo. O 
estabelecimento de modelos extraídos da praxis que se mostrem rígidos e impliquem maior certeza da 
adequação típica por simples subsunção, a despeito da facilidade que ocasionam no exame dos casos cotidianos, 
podem suscitar desapego do magistrado aos fatos sobre os quais recairá a imputação delituosa, afastando, nessa 
medida, a incidência do impositivo direito penal do fato. Diferente seria a conclusão se, por exemplo, estivesse 
o condutor do automóvel dirigindo em velocidade muito acima do permitido, ou fazendo, propopitalmente, 
zigue-zague na pista, ou fazendo sucessivas ultrapassagens perigosas, ou desrespeitando semáforos com sinal 
vermelho, postando seu veículo em rota de colisão com os demais apenas para assustá-los, ou passando por 
outros automóveis "tirando fino" e freando logo em seguida etc. Enfim, situações que permitissem ao menos 
suscitar a possível presença de um estado anímico compatível com o de quem anui com o resultado morte. 
Assim, não se afigura razoável atribuir a mesma reprovação a quem ingere uma dose de bebida alcoólica e em 
seguida dirige em veículo automotor, comparativamente àquele que, após embriagar-se completamente, conduz 
automóvel na via. (Informativo n. 623.)  
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PROCESSO REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado 
em 21/11/2017, DJe 26/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Homicídio na direção de veículo após suposta ingestão de bebida alcoólica. 
Dolo eventual versus culpa consciente. Aferição. Juiz togado. Pronúncia. Filtro 
processual.   

DESTAQUE 

Na primeira fase do Tribunal do Júri, ao juiz togado cabe apreciar a existência de dolo eventual ou culpa 
consciente do condutor do veículo que, após a ingestão de bebida alcoólica, ocasiona acidente de trânsito com 
resultado morte.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Observe-se, inicialmente a indagação a respeito da presença do dolo eventual: se o conceito jurídico-penal 
acerca do que é dolo eventual já produz enormes dificuldades ao julgador togado, que emite juízos técnicos, 
apoiados em séculos de estudos das ciências penais, o que se pode esperar de um julgamento realizado por 
pessoas que não possuem esse saber e que julgam a partir de suas íntimas convicções, sem explicitação dos 
fundamentos e razões que definem seus julgamentos? O legislador criou um procedimento bifásico para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em que a primeira fase se encerra com uma avaliação técnica, 
empreendida por um juiz togado, o qual se socorre da dogmática penal e da prova dos autos, e mediante devida 
fundamentação, portanto, não se pode desprezar esse "filtro de proteção para o acusado" e submetê-lo ao 
julgamento popular sem que se façam presentes as condições necessárias e suficientes para tanto. Note-se que 
a primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo principal de avaliar a suficiência 
ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium 
accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e 
idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae). Deste modo, não é consentâneo, aos 
objetivos a que representa na dinâmica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia 
relegar a juízes leigos, com a cômoda invocação da questionável regra do in dubio pro societate, a tarefa de 
decidir sobre a ocorrência de um estado anímico cuja verificação demanda complexo e técnico exame de 
conceitos jurídico-penais. (Informativo n. 623.) 

 

PROCESSO RHC 93.472-MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Furto. Bem de irrelevante valor pecuniário. Induzimento do próprio filho de 
nove anos a participar do ato de subtração. Vítima. Associação sem fins 
lucrativos. Especial reprovabilidade da conduta. Princípio da insignificância. 
Não incidência. 

DESTAQUE 

Não se aplica o princípio da insignificância ao furto de bem de inexpressivo valor pecuniário de associação sem 
fins lucrativos com o induzimento de filho menor a participar do ato.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso em análise, teria a paciente, segundo a denúncia, subtraído um cofrinho contendo R$ 4,80 (quatro reais 
e oitenta centavos) da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer - AVCC, induzindo seu filho de apenas 
09 anos a pegar o objeto e colocá-lo na sua bolsa. Nesse contexto, verifica-se o princípio da insignificância não 
se aplica ao caso, porquanto, as características dos fatos revelam reprovabilidade suficiente para a consumação 
do delito, embora o ínfimo valor da coisa subtraída. O referido princípio se aplica a fatos dotados de mínima 
ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 
que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva. (STF, HC n. 84.412-0/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 
DJU de 19/11/2004). Observa-se, assim, que não há falar em mínima ofensividade e nem reduzido grau de 
reprovabilidade do comportamento, porquanto foi subtraído o bem com o induzimento do próprio filho menor 
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da ora paciente a pegá-lo e, lamentavelmente, contra uma instituição sem fins lucrativos que dá amparo a 
crianças com câncer. Ainda que irrelevante a lesão pecuniária provocada, porque inexpressivo o valor do bem, 
a repulsa social do comportamento é evidente. Viável, por conseguinte, o reconhecimento da tipicidade 
conglobante do comportamento irrogado. (Informativo n. 622.) 

 

PROCESSO REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Tráfico ilícito de drogas. Causa de aumento da pena. Art. 40, inciso III, da lei n. 
11.343/2006. Infração cometida nas imediações de estabelecimento de 
ensino em uma madrugada de domingo. Ausência de exposição de uma 
aglomeração de pessoas à atividade criminosa. Interpretação teleológica. 
Afastamento da majorante. 

DESTAQUE 

Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, se a prática de 
narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em 
área de maior aglomeração de pessoas. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena prevista 
no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação 
de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visa a atingir os estudantes, sendo 
suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 
Na espécie em exame, contudo, verifica-se a presença de particularidade que, mediante uma interpretação 
teleológica do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, permite o afastamento da referida causa de 
aumento de pena, uma vez que o delito de tráfico ilícito de drogas foi praticado em local próximo a 
estabelecimento de ensino, tendo o crime ocorrido no período da madrugada, em um domingo, horário em que 
a escola não estava em funcionamento. A proximidade da escola, neste caso, tratou-se de elemento meramente 
circunstancial, sem relação real e efetiva com a traficância realizada. Nesse contexto, observe-se que a razão de 
ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de 
estabelecimento de ensino, tem maior proveito e facilidade na difusão e no comércio de drogas em região de 
grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da 
narcotraficância. Conclui-se, por fim, que, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) 
em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a 
disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante 
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, pois ausente a ratio legis da norma em tela. (Informativo 
n. 622.) 
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DIREITO PENAL MILITAR 
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TERCEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.417.380-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por unanimidade, 
julgado em 08/08/2018, DJe 14/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL MILITAR 

TEMA Crime praticado por policial militar. Concussão. Agravante genérica. Art. 70, 
II, "l", do CPM. Compatibilidade. Inexistência de bis in idem. 

DESTAQUE 

A aplicação da agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar não configura bis in idem 
pelo crime de concussão, quando praticados por militar em serviço. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em divergência existente entre a Quinta e a Sexta Turmas, consistente na configuração ou não de bis in idem 
quanto à incidência da agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar, nos casos em que 
o militar é acusado por concussão, prevaleceu o entendimento proposto pela Quinta Turma. Na direção do voto 
condutor proferido pelo Ministro Rogerio Schietti, uniformizou-se a jurisprudência de que a agravante genérica 
prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar ("estando de serviço") não é ínsita ao tipo penal que prevê o 
crime de concussão. O referido delito, como se infere da descrição típica, configura-se mediante a conduta do 
agente (militar ou assemelhado, nos termos do art. 21 do CPM) que exige, direta ou indiretamente, na função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A perfeita adequação típica exige que a conduta 
contenha três características centrais: a) a exigência feita pelo agente (direta ou indiretamente); b) a conduta 
intimidatória (em razão da função exercida ou a exercer pelo agente) e c) o objetivo de obter vantagem indevida. 
Note-se que para a configuração do referido delito, cuidou o legislador de explicitar que ele ocorre ainda que o 
agente esteja fora da função ou até antes de a assumir. Tal cuidado traduz a ideia de que o crime pode se 
configurar mesmo que a exigência seja feita por agente que ainda não tenha, por questões circunstanciais, a 
atribuição de praticar o ato que ensejou à intimidação da vítima (uma espécie de ameaça explícita ou implícita 
de represálias). A concepção de função, nessa perspectiva, ganha contornos ligados ao cargo exercido (ou a 
exercer) pelo agente ou mesmo à qualidade que esse cargo ostenta, isto é, à autoridade que dele decorre na 
administração militar. Entretanto, a agravante genérica do art. 70, II, "l", do CPM ("estando de serviço"), diz 
respeito ao efetivo desempenho das atividades relacionadas com a função militar, assim como daquelas 
atividades referentes ao cumprimento de ordens emanadas de autoridade competente ou de disposições 
regulamentares inerentes à rotina militar. Assim, a expressão "em serviço", que não deve ser confundida com 
situação de expediente regulamentar, insere-se na hipótese de militar submetido à designação de tarefas não 
compreendidas dentro do expediente normal, mas prestadas em escala especial. Como assinala a doutrina, 
"quando a lei menciona o militar de serviço, está se referindo àquele que cumpre serviço de escala ou ao militar 
que consta no 'detalhe de serviço'". Logo, não há óbices para que nos crimes de concussão, quando praticados 
em serviço, seja aplicada a agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do CPM ("estando de serviço"), isto é, 
não há ocorrência de bis in idem, porquanto a ideia de exigir vantagem indevida em razão da função não tem 
correlação com o fato de o militar estar em serviço (em escala especial). (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO CC 149.442-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado 
em 09/05/2018, DJe 17/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Competência. Marinheiro militar licenciado do serviço ativo. Medida de 
segurança imposta pela Justiça Militar. Execução. Competência da Justiça 
Estadual. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Estadual a execução de medida de segurança imposta a militar licenciado. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cuida-se de execução de medida de segurança imposta a marinheiro que veio a ser licenciado do serviço ativo. 
De acordo com o art. 62 do Código Penal Militar, "o civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em 
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos 
benefícios e concessões, também, poderá gozar". Assim, constatado que não há mais vínculo com a Justiça 
Militar, a pena imposta deve ser executada pela Justiça Estadual. Não há que se excepcionar, desta regra, a 
execução da medida de segurança imposta. Isto porque a execução da medida estabelecida se dará em 
estabelecimento estadual, ante a inexistência de estabelecimentos penais federais próprios para essa finalidade. 
Inafastável, portanto, o enunciado da Súmula 192 desta Corte, segundo o qual: "compete ao Juízo das Execuções 
Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando 
recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual" (Informativo n. 626.) 
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
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PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.474.476-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Auxílio-Doença. Requisitos delimitados no art. 59 da Lei n. 8.213/1991. 
Incapacidade total para o exercício de qualquer trabalho. Ausência de 
previsão legal.   

DESTAQUE 

Não encontra previsão legal a exigência de comprovação de que o segurado esteja completamente incapaz para 
o exercício de qualquer trabalho para concessão do benefício de auxílio-doença.        

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991, para que seja concedido o auxílio-doença, necessário que o 
segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o exercício de sua 
atividade laboral habitual. Nessa hipótese, o que deve ser avaliado em perícia é a capacidade do segurado para 
exercer a sua função habitual, a análise deve se restringir a verificar se a doença ou lesão compromete (ou não) 
sua aptidão para desenvolver suas atividades laborais habituais. Sendo descabida a exigência de comprovação 
de que esteja completamente incapaz para o exercício de qualquer trabalho, requisito que só é necessário para 
a concessão de aposentadoria por invalidez. Assim, o segurado que apresenta incapacidade para o exercício de 
sua atividade habitual, mas remanesce capacidade laboral para o desempenho de outras atividades, faz jus à 
concessão do benefício de auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com 
a limitação laboral diagnosticada, nos termos do art. 62 da Lei n. 8.213/1991.  (Informativo n. 623.) 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.734.410-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Previdência privada fechada. PREVIC. Intervenção em entidade. Prazo. 
Prorrogações sucessivas. Admissibilidade. Limite temporal. Saneamento da 
entidade. Razoabilidade. 

DESTAQUE 

A intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) nas entidades fechadas 
de previdência privada deve perdurar pelo tempo necessário ao saneamento da entidade, podendo o prazo 
inicial de duração ser prorrogado mais de uma vez. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que a disciplina da intervenção nas entidades de previdência privada encontra-
se nos arts. 44 a 46 da Lei Complementar n. 109/2001, havendo, no art. 62, remissão à legislação a respeito da 
intervenção e liquidação extrajudicial das instituições financeiras (Lei n. 6.024/1974), a qual deve ser aplicada 
de maneira subsidiária. Assim, apesar de o art. 4º da Lei n. 6.024/1974 prever, para as instituições financeiras, 
que "o período da intervenção não excederá a seis (6) meses o qual, por decisão do Banco Central do Brasil, 
poderá ser prorrogado uma única vez, até o máximo de outros seis (6) meses" e, embora exista entendimento 
que considere aplicável tal norma à previdência privada, de modo a limitar o número de prorrogações do regime 
de intervenção, a própria Lei Complementar n. 109/2001 regulou o tema de forma diversa: "a intervenção será 
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decretada pelo prazo necessário ao exame da situação da entidade e encaminhamento de plano destinado à sua 
recuperação". Logo, extrai-se que o regime de intervenção deve perdurar pelo tempo necessário ao saneamento 
da entidade, podendo o prazo inicial de duração ser prorrogado mais de uma vez se as circunstâncias fáticas 
assim o exigirem. Todavia, mesmo havendo indefinição acerca da limitação temporal da intervenção na 
Previdência Privada, visto serem possíveis sucessivas prorrogações segundo as particularidades do caso, é 
preciso atentar para o fato de que tal regime deve ser sempre excepcional, ou seja, não deve malferir a 
razoabilidade, já que não existe intervenção permanente, sendo totalmente desaconselhados o abuso e a longa 
duração, sob pena de a medida se transmudar em indevida estatização ou ocorrer supressão total da intervinda. 
(Informativo n .631.) 

 

PROCESSO REsp 1.441.411-AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência complementar. Liquidação extrajudicial. Rateio de ativos. 
Inclusão de ex-participantes. Descabimento. 

DESTAQUE 

O desligamento de participante de plano de previdência complementar faz cessar o direito ao rateio de eventual 
superávit de ativos apurados em posterior liquidação extrajudicial da entidade.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão central devolvida ao conhecimento desta Corte diz respeito à possibilidade de os ex-participantes de 
plano de previdência complementar serem beneficiados pelo rateio de ativos da entidade da qual eram filiados. 
Inicialmente, é importante pontuar que a condição de participante de um plano de previdência complementar 
traz consigo ônus e bônus. Exemplo de bônus é o rateio de superávit, que é a hipótese dos autos. Exemplo de 
ônus é ter de contribuir para a satisfação de eventual déficit da entidade de previdência, conforme previsto no 
art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. Esse enunciado normativo prevê que o déficit da entidade de 
previdência deve ser suportado conjuntamente pelos patrocinadores, participantes e assistidos, tendo apenas 
direito de regresso contra os eventuais responsáveis pelo prejuízo do plano. Os ex-participantes, portanto, não 
são chamados a arcar com o déficit da entidade de previdência. Deveras, o resgate das contribuições faz cessar 
o vínculo do participante com a entidade de previdência. Ora, se os ex-participantes não são chamados a arcar 
com o déficit da entidade, também não podem se beneficiar de eventual superávit, pois isso equivaleria ao que 
se diz, em linguagem popular, desfrutar do "melhor dos dois mundos". (Informativo n. 624.)  

 

PROCESSO REsp 1.715.485-RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TEMA Previdência privada fechada. Suplementação de pensão por morte. Indicação 
de beneficiário no plano. Omissão. Óbito do participante. Companheiro. 
Inclusão posterior. Possibilidade. Rateio igualitário entre o ex-cônjuge e o 
companheiro do instituidor da pensão. Presunção de dependência econômica 
simultânea. 

DESTAQUE 

É possível a inclusão de companheiro como beneficiário de suplementação de pensão por morte quando 
existente, no plano de previdência privada fechada, apenas a indicação de ex-cônjuge do participante. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que a indicação de beneficiário na previdência complementar fechada é livre. 
Todavia, não pode ser arbitrária, dada a finalidade social do contrato previdenciário. Com efeito, a previdência 
complementar e a previdência social, apesar de serem autônomas entre si, pois possuem regimes distintos e 
normas intrínsecas, acabam por interagir reciprocamente, de modo que uma tende a influenciar a outra. Assim, 
é de rigor a harmonização do sistema previdenciário como um todo. É por isso que nos planos das entidades 
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fechadas de previdência privada é comum estabelecer os dependentes econômicos ou os da previdência oficial 
como beneficiários do participante, pois ele, ao aderir ao fundo previdenciário, geralmente possui a intenção de 
manter o padrão de vida que desfruta na atividade ou de amparar a própria família, os parentes ou as pessoas 
que lhe são mais afeitas, de modo a não os deixar desprotegidos economicamente quando de seu óbito. Desse 
modo, a designação de agraciado pelo participante visa facilitar a comprovação de sua vontade sobre quem 
deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte; contudo, em caso de 
omissão, é possível incluir dependente econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando configurada 
a união estável, sobretudo se não houver prejuízo ao fundo mútuo, que deverá repartir o valor da benesse entre 
os indicados e o incluído tardiamente. No caso dos autos, o participante havia indicado como beneficiário do 
plano de previdência privada sua esposa à época da adesão ao fundo. Posteriormente, separou-se e vivia em 
união estável com outra mulher quando veio a óbito, situação essa devidamente comprovada, tanto que recebe 
pensão por morte paga pelo INSS. Nesse cenário, promover a inclusão da companheira, ao lado da ex-esposa, no 
rol de beneficiários da previdência privada, mesmo no caso de omissão do participante quando da inscrição no 
plano, aperfeiçoará o regime complementar fechado, à semelhança do que já acontece na previdência social e 
nas previdências do servidor público e do militar nos casos de pensão por morte. De fato, em tais situações, é 
recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão, 
visto que não há ordem de preferência entre eles. Deste modo, havendo o pagamento de pensão por morte, seja 
a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a 
convivente estável, haja vista a possibilidade de presunção de dependência econômica simultânea de ambas em 
relação ao falecido. (Informativo n. 620.) 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EAREsp 831.326-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. Acd. Min. Luis 
Felipe Salomão, por maioria, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Decisão que inadmite o recurso especial. Dispositivo único. Ausência de 
capítulos autônomos. Decisão não cindível. Necessidade de impugnação 
específica em sua integralidade. Art. 544, § 4º, I, do CPC/1973. Entendimento 
renovado pelo art. 932, III, do CPC/2015.   

DESTAQUE 

A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único 
dispositivo, o que exige sua impugnação total.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Corte Especial do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou o entendimento que encontrava 
dissonância no âmbito do Tribunal sobre a necessidade de o recorrente, em agravo em recurso especial, 
impugnar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão de inadmissibilidade do recurso 
especial. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de conhecimento do agravo que deixa de atacar 
especificamente os fundamentos da decisão agravada, não obstante os fundamentos da decisão recorrida terem 
sido autônomos (violação do art. 535 do CPC/1973 e incidência da Súmula n. 7 do STJ). Ao revés, o aresto 
paradigma perfilhou o entendimento de que, "se a admissão parcial do recurso especial ou extraordinário 
devolve toda a matéria deduzida no recurso à instância superior, independentemente de agravo, desde que se 
trate de decisões com partes autônomas - e não fundamentos autônomos sobrepostos no mesmo capítulo -, é 
evidente que o agravo contra a não admissão também pode limitar-se a impugnar pontos autônomos da decisão, 
se tal impugnação se mostrar suficiente à reforma do acórdão recorrido". Inicialmente cumpre salientar que 
tanto o § 4º do art. 544 do CPC/1973 - precisamente em relação ao agravo -, quanto o inciso VIII do art. 932 do 
CPC/2015 - de forma geral -, remetem às disposições constantes do Regimento Interno do STJ. Quanto ao agravo 
em recurso especial, determina o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, com redação conferida pela Emenda 
Regimental n. 22/2016, que é atribuição do relator "não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou 
daquele que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Ademais, pode-
se afirmar que, no que tange à teoria da sentença, um provimento judicial, via de regra, comporta sua elaboração 
em capítulos, os quais são unidades elementares e autônomas do dispositivo da decisão, podendo ser 
homogêneos, se contiverem apenas pronunciamentos sobre o mérito do processo, ou heterogêneos, se também 
incluírem a resolução de questões preliminares do mérito. Ocorre que a decisão de inadmissibilidade tem, como 
peculiaridade, o escopo de apreciação exclusiva dos pressupostos de admissibilidade do apelo especial, 
concluindo pela presença de uma ou várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, as quais em 
tudo se assemelham às questões preliminares extintivas da demanda. É forçoso concluir, portanto, pela 
completa ausência de diversos capítulos nesse decisum, que é formado por um único dispositivo, qual seja, a 
inadmissão do recurso. Com efeito, a decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como 
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si 
mesmo. Desse modo, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é cindível e, portanto, deve ser 
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais já ressaltadas. 
(Informativo n. 638.) 

 

  



 

246 
 

 

PROCESSO EREsp 1.519.445-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. Acd. Min. Nancy 
Andrighi, por maioria, julgado em 19/09/2018, DJe 10/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Cumprimento de sentença. Condenação genérica ao pagamento de custas 
processuais. Honorários periciais. Inclusão. Art. 20, § 2º, do CPC/1973. 

DESTAQUE 

É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com 
trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal dos embargos de divergência consiste em determinar qual entendimento deve prevalecer 
no STJ acerca da interpretação do art. 20, §2º, do CPC/1973, em especial se o dispositivo de sentença com 
trânsito em julgado que condena o vencido ao pagamento apenas de custas processuais abrange as despesas 
decorrentes dos honorários periciais. Inicialmente, é preciso evitar o destemperado apego formalista, em 
prestígio da solução justa da crise de direito material levada ao Judiciário, sempre com foco na visão sistemática 
da legislação e em respeito à própria lógica processual moderna. Justamente nesse sentido que na hipótese de 
o pedido formulado na petição inicial ser julgado improcedente, não se pode imaginar que o réu seja compelido 
a arcar com custas ou despesas de um processo para cuja formação não deu causa. Em poucas palavras: aquele 
que vence não deve sofrer prejuízo por causa do processo. O fundamento deste raciocínio está umbilicalmente 
ligado ao princípio da sucumbência, como conteúdo epistêmico da ciência processual a ser observado na 
instauração dos litígios judiciais. A doutrina aduz que "fundamenta-se tal instituto na conclusão de que a atuação 
da lei não deve representar uma redução no patrimônio da parte em favor da qual esta foi aplicada. É do 
interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo daquele que tem razão, face ao 
interesse do comércio jurídico de que os direitos tenham valor, tanto quanto possível, nítido e constante". Isso 
porque "à sentença cabe prover para que o direito do vencedor não saia diminuído de um processo em que foi 
proclamada a sua razão". A partir dessa perspectiva que se firmou a compreensão de se tratar de uma injusta 
surpresa para o vencedor do litígio se ver obrigado a arcar com os honorários periciais apenas e tão somente 
porque a sentença condenava o vencido ao pagamento de "custas" e não "despesas". Ademais, a própria noção 
da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa aponta para a indispensável leitura do dispositivo genérico de 
condenação do sucumbente ao pagamento de custas e honorários, como o comando de ressarcimento integral 
das despesas processuais. Nesse contexto, é adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de 
liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao 
pagamento de "custas processuais", por ser decorrência lógica do princípio da sucumbência. (Informativo n. 
635.) 

 

PROCESSO EREsp 1.582.475-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por maioria, julgado 
em 03/10/2018, DJe 16/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade de vencimentos. Art. 649, 
§ 2º, do CPC/1973. Dívida não alimentar. Exceção implícita. Possibilidade. 
Garantia do mínimo existencial. 

DESTAQUE 

A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no 
parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/1973, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz 
de manter a dignidade do devedor e de sua família. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata a controvérsia em definir se a regra de impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649, IV, do 
CPC/1973 encontra exceção apenas para o pagamento de verba alimentar (conforme exceção expressa 
constante do parágrafo 2º do mesmo artigo) ou se também se deverá permitir a penhora de parte de tais verbas 
no caso de a proporção penhorada do salário do devedor se revelar razoável, de modo a não afrontar a dignidade 
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ou subsistência do devedor e de sua família. Inicialmente, consoante se revela da divergência, as Turmas 
integrantes da Primeira Seção não admitem a penhora das verbas previstas no art. 649, IV, do CPC/1973, a não 
ser no caso de débito alimentar, ao passo que as Turmas integrantes da Segunda Seção admitem também a 
penhora em caso de empréstimo consignado e em casos em que a remuneração do devedor comporta penhora 
parcial sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Registre-se que a interpretação do 
preceito legal deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer 
direito fundamental. Assim, a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos tem por fundamento a 
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em 
favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional 
capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Ademais, o processo 
civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos 
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação 
à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente 
a efetivação do direito material do exequente. Dessa forma, só se revela necessária, adequada, proporcional e 
justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à 
manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. (Informativo n. 635.) 

 

PROCESSO EREsp 1.378.938-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação Civil Pública. Direito transindividual do consumidor. Abusividade de 
cláusula contida em contrato de compra e venda de imóvel. Legitimidade ativa 
do Ministério Público.   

DESTAQUE 

O Ministério Público possui legitimidade ativa para postular em juízo a defesa de direitos transindividuais de 
consumidores que celebram contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas pretensamente abusivas.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que o acórdão embargado, da Quarta Turma, entendeu que falta ao Ministério 
Público legitimidade ativa para o ajuizamento de demanda coletiva (em sentido lato) com a finalidade de se 
declarar por sentença a pretensa nulidade e ineficácia de cláusula contratual constante de contratos de compra 
e venda de imóveis celebrados entre as empresas embargadas e seus consumidores. Já o acórdão paradigma, da 
Corte Especial, entendeu ter o Ministério Público legitimidade para reclamar a defesa de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos em ação civil pública, ainda que se estivesse diante de interesses 
disponíveis. Tal orientação, ademais, é a que veio a prevalecer neste Tribunal Superior, que aprovou o verbete 
sumular n. 601, de seguinte teor: "o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço 
público." Além disso, tanto a Lei da Ação Civil Pública (arts. 1º e 5º) como o Código de Defesa do Consumidor 
(arts. 81 e 82) são expressos em definir o Ministério Público como um dos legitimados a postular em juízo em 
defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos do consumidor. Incumbe verificar, então, se tal 
legitimidade ampla definida expressamente em lei (Lei n. 7.347/1985 e Lei n. 8.078/1990) é compatível com a 
finalidade do Ministério Público, como exige o inc. IX do art. 129 da Constituição da República. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte, a finalidade do Ministério Público é lida à luz do preceito constante do caput do art. 
127 da Constituição, segundo o qual incumbe ao Ministério Público "a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Daí porque se firmou a compreensão de que, 
para haver legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos transindividuais não é preciso que 
se trate de direitos indisponíveis, havendo de se verificar, isso sim, se há "interesse social" (expressão contida 
no art. 127 da Constituição) capaz de autorizar a legitimidade do Ministério Público. (Informativo n. 629.)  
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PROCESSO SEC 14.812-EX, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
16/05/2018, DJe 23/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Homologação de sentença estrangeira. Requisitos Materiais. Novo 
regramento. CPC/2015. Aplicação apenas supletiva do RISTJ. Eficácia da 
decisão no país de origem. Necessidade.   

DESTAQUE 

Com a entrada em vigor do CPC/2015, tornou-se necessário que a sentença estrangeira esteja eficaz no país de 
origem para sua homologação no Brasil.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na vigência do CPC/1973, o seu art. 483, parágrafo único, dispunha que caberia ao Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal (rectius: Superior Tribunal de Justiça após a EC 45/2004) disciplinar a homologação 
das sentenças estrangeiras no Brasil. Daí porque o Regimento Interno desta Corte, em seus artigos 216-A a 216-
N, estabelece não apenas o procedimento, como também insculpiu os seus requisitos, tais como o trânsito em 
julgado da decisão. Ocorre que, com a entrada em vigor do CPC/2015, os requisitos indispensáveis à 
homologação da sentença estrangeira passaram a contar com disciplina legal, de modo que o Regimento Interno 
desta Corte deverá ser aplicado em caráter supletivo e naquilo que for compatível com a disciplina contida na 
legislação federal. Uma alteração está prevista em seu art. 963, III, que não mais exige que a decisão judicial que 
se pretende homologar tenha transitado em julgado, mas, ao revés, que somente seja ela eficaz em seu país de 
origem, tendo sido tacitamente revogado o art. 216-D, III, do RISTJ. Nestes termos, considera-se eficaz a decisão 
que nele possa ser executada, ainda que provisoriamente, de modo que havendo pronunciamento judicial 
suspendendo a produção de efeitos da sentença que se pretende homologar no Brasil, mesmo que em caráter 
liminar, a homologação não pode ser realizada (Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO EREsp 1.134.446-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 21/03/2018, DJe 04/04/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Demanda possessória entre particulares. Oposição pelo ente público. Defesa 
incidental do domínio e da posse de bem público. Possibilidade.   

DESTAQUE 

Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de oposição pelo ente público, alegando-se 
incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse.        

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o acórdão embargado entendeu que "em Ação Possessória não se admite 
oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta, o domínio". 
Já o acórdão paradigma "entendeu ser possível a oposição por entre público quando pende demanda 
possessória entre particulares, na medida em que o fundamento da oposição é a posse do Estado sobre o imóvel, 
sendo a discussão sobre o domínio apenas incidental quando se trata de bem público". Sobre o tema, a 
interpretação literal do art. 923 do CPC/1973 (atual art. 557 do CPC/2015) no sentido de que, pendente ação 
possessória, é vedada discussão fundada no domínio parece, ao menos em certa medida, conflitar com a garantia 
constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Efetivamente, não se poderia 
conceber que o Poder Público, sendo titular do direito de exercício da posse sobre bem público, possa ser 
impedido de postular em juízo a observância do direito, simplesmente pelo fato de que particulares se 
anteciparam a - entre eles - discutirem a posse. Com o fim de se encontrar para os dispositivos legais 
supramencionado uma interpretação que não conflite com garantias constitucionais, é preciso compreender de 
forma restrita, não ampliativa a proibição do art. 923 do CPC/1973 de se "propor ação de reconhecimento do 
domínio". Não há proibição em tal preceito normativo de se alegar incidentalmente o domínio em demanda 
possessória. É certo que a oposição tem natureza jurídica de ação, de modo que se poderia argumentar que o 
ajuizamento de oposição em demanda possessória consistiria precisamente na proibição formulada no art. 923 
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do CPC/1973. Contudo, não se pode admitir que a literalidade do referido preceito legal possa inviabilizar a 
prestação de tutela jurisdicional para a defesa da posse de bens públicos pelo titular do direito material 
disputado. O fato de a parte não ser titular do domínio não importa necessariamente a sucumbência na demanda 
possessória (como decorria da literalidade do revogado art. 505 do CC/1916). Nos termos do atual art. 1.210, 
parágrafo 2º, do CC/2002, a alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de tutela possessória, 
pode ser formulada incidentalmente com essa finalidade. (Informativo n. 623.)  

 

PROCESSO Pet 9.815-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 29/11/2017, DJe 15/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Benefício de gratuidade de justiça. Estrangeiro não residente no território 
nacional. Art. 2º da Lei n. 1.060/1950. Revogado pelo CPC/2015.   

DESTAQUE 

A gratuidade da justiça passou a poder ser concedida a estrangeiro não residente no Brasil após a entrada em 
vigor do CPC/2015.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O Código de Processo Civil de 2015 dispõe, no caput do art. 98, que tanto a pessoa natural brasileira quanto a 
estrangeira, quando não dispuserem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, têm direito 
de pleitear a gratuidade de justiça, independentemente de terem residência no território nacional. Tal norma 
veio a revogar, explicitamente, o art. 2º da Lei n. 1.060/1950 (art. 1.072 do CPC/2015), o qual preconizava que 
apenas as pessoas físicas nacionais e estrangeiras residentes no país teriam a prerrogativa de gozar do referido 
benefício. No mesmo sentido, o art. 26, II, do CPC/2015 determina que, para fins de cooperação jurídica 
internacional, será observada a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no 
Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos. Contudo, nos casos em que a assistência 
judiciária gratuita foi pleiteada e deferida ainda sob a vigência da Lei n. 1.060/1950 e do antigo Código de Ritos, 
o benefício de gratuidade de justiça não pode ser deferido a estrangeiro não residente considerando que, nos 
termos do art. 14 do CPC/2015, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos 
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a 
vigência da norma revogada". (Informativo n. 622.)  

 

PROCESSO SEC 8.542-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 29/11/2017, DJe 15/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Acórdão estrangeiro. Homologação. Renúncia. Inadmissibilidade.   

DESTAQUE 

É inadmissível a renúncia em sede de homologação de provimento estrangeiro.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de homologação de provimento estrangeiro em que os requerentes apresentaram petição solicitando 
a renúncia à pretensão de obtenção da homologação, com o que expressamente não concordam os requeridos. 
Observe-se, inicialmente que, em sede de homologação de provimento estrangeiro, não é factível o exercício da 
renúncia. Isso porque, conforme lição doutrinária, a homologação consiste em "ato formal de órgão nacional a 
que se subordina a aquisição de eficácia pela sentença estrangeira". Nessa linha de intelecção, a homologação 
consubstancia um pressuposto de eficácia da decisão alienígena em território nacional, objetivando apenas a 
sua posterior execução, o que denota o seu caráter meramente processual, sem correlação direta com o direito 
material veiculado na ação original. Tal fato torna-se ainda mais evidente quando se observa o procedimento 
imposto pela legislação nacional ao reconhecimento da sentença estrangeira, limitando o juízo exercido por esta 
Corte à mera delibação, que se restringe, via de regra, à verificação dos requisitos formais preconizados no 
ordenamento jurídico, com vistas a conferir a produção de efeitos jurídicos ao ato proveniente de outra 
jurisdição. Dessarte, nesta seara, a boa técnica jurídica prenuncia que a parte requerente pode tão somente 
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desistir do processo homologatório e não renunciar ao próprio direito reconhecido no provimento alienígena. 
(Informativo n. 621.) 

 

PROCESSO SEC 8.542-EX, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 29/11/2017, DJe 15/3/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Acórdão estrangeiro. Homologação. Ausência de jurisdição brasileira e de 
interesse de agir. Extinção do processo sem resolução do mérito.   

DESTAQUE 

A ausência de jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual na homologação de 
provimento estrangeiro.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que em conformidade com o princípio da efetividade, todo pedido de 
homologação de sentença alienígena, por apresentar elementos transfronteiriços, demanda a imprescindível 
existência de algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a 
ele submetido. Entretanto, é incontroverso nos autos que o caso em julgamento não envolve partes brasileiras 
ou domiciliadas no país, tampouco a lide originária se refere a fatos ocorridos no Brasil, nem a sentença 
homologanda impôs qualquer obrigação a ser cumprida em território nacional. Deste modo, a ausência de 
jurisdição brasileira conduz necessariamente à falta de interesse processual dos requerentes. Isso porque o 
interesse de agir se encontra vinculado à necessidade e à adequação da prestação jurisdicional, ou seja, quando 
a tutela tiver a potencialidade de trazer ao autor alguma utilidade, que não lhe seria outorgada sem a 
intervenção estatal, assim também quando for apta a satisfazer concretamente sua pretensão. Aplicando tais 
conceitos ao procedimento homologatório, a doutrina afirma que o interesse de agir estará presente sempre 
que "o provimento postulado seja apto e adequado a produzir algum resultado útil ao autor, proporcionando-
lhe determinada vantagem em sua esfera subjetiva de direitos. É sempre bom lembrar que, em virtude da 
autonomia de que goza o juízo delibatório, essa utilidade deve ser valorada à luz do procedimento pedido ao 
juiz no processo de homologação, não no processo estrangeiro já encerrado". No caso concreto, consoante 
adrede expendido, não se verifica nem o interesse do Estado na prestação jurisdicional, nem o dos requerentes 
no ajuizamento da ação homologatória no Brasil, uma vez que, conforme ensina a doutrina, ausente estará o 
interesse de agir "toda vez que se esteja diante de uma hipótese de falta de interesse para a execução". 
(Informativo n. 621.)  

 

PROCESSO 
EREsp 1.150.549-RS, Rel. Min. Og Fernandes, por unanimidade, julgado 

em 29/11/2017, DJe 12/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Execução contra a Fazenda Pública. RPV. Juros de mora. Período 

compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e a expedição 

do requisitório. Incidência. Julgamento proferido pelo STF no RE n. 

579.431/RS, em regime de repercussão geral. Art. 1.030, II, do CPC/2015. 

Juízo de retratação. 

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Corte Especial do STJ adota orientação 

jurisprudencial no sentido de que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização 

dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vislumbrou a necessidade de readequar a jurisprudência por 

ela firmada no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.143.677-RS, tendo em vista entendimento oposto 
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consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento em que apreciado o RE 579.431-RS, por meio do qual 

fixou-se a incidência de juros de mora para o período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a 

da requisição ou do precatório. Dessa forma - e com fundamento no art. 1.030, II, do CPC/2015 - conclui-se pela 

inteira aplicação da norma legal ao caso em exame. (Informativo n. 617.) 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.390.228-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 26/09/2018, DJe 25/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Cessão de crédito de título judicial. Crédito-prêmio de IPI. Compensação 
tributária. Art. 74 da Lei n. 9.430/1996. Inaplicabilidade. Sucessão processual. 
Impossibilidade.   

DESTAQUE 

Não é possível a sucessão processual em razão de cessão de crédito de título judicial, referente a crédito-prêmio 
de IPI, com a finalidade de oportunizar a compensação tributária pela cessionária.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Turma deste Tribunal Superior, há muito, tem decidido pela possibilidade da sucessão processual, 
na fase de execução, na hipótese de o crédito-prêmio de IPI ser objeto de cessão para terceiros. Para tanto, 
invoca o art. 567, II, do CPC/1973 ("Podem também promover a execução, ou nela prosseguir, o cessionário, 
quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos"); regra atualmente 
contida no art. 778 do CPC/2015. A Primeira Turma, por sua vez, avança quanto à natureza do crédito objeto da 
cessão para dar a melhor interpretação à controvérsia. Embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial 
deste Tribunal Superior pela possibilidade de sucessão processual, na fase de execução, no caso de cessão de 
créditos de precatórios (art. 567 do CPC/1973), essa conclusão não pode ser estendida à cessão de crédito, cuja 
certificação declaratória de existência está contida no título judicial, sem a estipulação do quantum debeatur e, 
principalmente, quando esse crédito tem natureza de incentivo fiscal e objetivo único de favorecer a exportação 
de mercadorias por seu titular originário (exportador). De fato, tendo a cessão de crédito o fim de oportunizar 
à cessionária a compensação de créditos tributários, não se pode ignorar que a sentença transitada trata de 
estímulo fiscal, cuja condição de existência é a exportação. Autorizar a utilização nessa hipótese é chancelar 
manobra jurídica com o fim de burlar a legislação tributária tanto referente ao estímulo fiscal, quanto à 
compensação tributária prevista no art. 74 da Lei n. 9.430/1996, pois o termo "crédito" contido no referido 
artigo, desde sua redação original, e o "crédito judicial com trânsito em julgado" não englobam todo e qualquer 
crédito que o requerente queira opor à Fazenda Nacional, pois, obrigatoriamente, deve-se perquirir sobre a 
natureza da obrigação originadora do crédito. Aliás, o art. 286 do Código Civil dispõe, expressamente, que o 
"credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 
devedor [...]". Assim, é impossível a sucessão processual em razão de cessão de crédito de título judicial, 
referente a crédito-prêmio de IPI, com a finalidade de oportunizar a compensação tributária pela cessionária. 
(Informativo n. 636.)  
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PROCESSO ExeMS 18.782-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por unanimidade, 
julgado em 12/09/2018, DJe 03/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Anistia. Execução. Mandado de Segurança. Inclusão de correção monetária e 
juros de mora. Previsão no título executivo. Necessidade. 

DESTAQUE 

Nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, só é possível a inclusão de juros de mora e 
correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Em regra, verifica-se a ocorrência de três situações no que concerne às execuções/cumprimentos de sentença 
de decisão que concedeu a segurança em casos de anistia: (1) o título exequendo expressamente determina a 
incidência de juros e correção monetária sobre o valor nominal da portaria de anistia: nessa hipótese, revela-se 
legítima a inclusão de juros e correção monetária no montante executado. Eventual afastamento desses 
consectários depende da descontituição do título executivo, na via própria (ação rescisória); (2) o título 
exequendo expressamente afasta a incidência de juros e correção monetária: nessa hipótese, revela-se ilegítima 
a inclusão de juros e correção monetária no montante executado. Isso porque a execução não pode extrapolar 
os limites do título exequendo, sob pena de afronta à coisa julgada; (3) a despeito de pedido expresso do 
impetrante, o título exequendo ficou omisso sobre a incidência de juros e correção monetária: nessa hipótese, 
não é possível a inclusão de juros e correção monetária na fase executiva, conforme as seguintes razões. A 
doutrina e a jurisprudência deste Tribunal admitem a existência de pedido implícito. Destarte, na ação relativa 
à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da 
obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da 
capitalização dos juros, se for o caso (art. 491 do CPC/2015). Em suma, o pedido implícito compõe o mérito da 
questão controvertida, razão pela qual cabe à decisão defini-lo, independentemente de constar expressamente 
da postulação. Contudo, não se pode confundir pedido implícito com condenação implícita. Com base na 
doutrina: "não se permite a condenação implícita: o magistrado deve examinar expressamente o pedido 
implícito". Assim, nas hipóteses de impetração de mandado de segurança no âmbito deste Tribunal, nos casos 
de anistia política, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando 
houver decisão expressa nesse sentido. A contrario sensu, havendo afastamento expresso ou permanecendo 
omisso o título exequendo, não é possível a inclusão, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação 
autônoma (perante o juízo de primeiro grau) para fins de definição e cobrança de tais consectários. Não se 
desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Embargos de Declaração no RE 553.710/DF, em 1º 
de agosto de 2018, estabeleceu que "os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser 
acrescidos de juros moratórios e de correção monetária". Contudo, essa decisão refere-se a feito julgado na fase 
de conhecimento (recurso ordinário interposto em face de acórdão deste Tribunal proferido em sede de 
mandado de segurança), cujos efeitos não podem ser ampliados aos feitos que já se encontram na fase executiva, 
sob pena de manifesta afronta à coisa julgada. (Informativo n. 634.) 
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SEGUNDA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.131.917-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 10/10/2018, DJe 
31/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Art. 530 do CPC/1973. Reforma de decisão interlocutória por maioria de 
votos. Penhorabilidade do bem de família. Conteúdo meritório. Embargos 
infringentes. Cabimento.   

DESTAQUE 

São cabíveis embargos infringentes contra acórdão que, em julgamento de agravo de instrumento, por maioria 
de votos, reforma decisão interlocutória para reconhecer a impenhorabilidade de bem, nos termos da Lei n. 
8.009/1990.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o acórdão embargado, da Quarta Turma, entendeu que "não caberia a 
interposição de embargos infringentes, na origem, contra o acórdão de agravo de instrumento, tendo em vista 
que a decisão acerca da penhorabilidade do bem de família envolve questão meramente acessória, sendo 
inaplicável, portanto, o enunciado da Súmula n. 207/STJ". Já o acórdão paradigma, da Terceira Turma, entendeu 
"que a decisão sobre a penhorabilidade de bem de família é questão de mérito, ensejando, via de consequência, 
no caso ali julgado, o ajuizamento de ação rescisória". É oportuno destacar que segundo a orientação adotada 
pela Corte Especial do STJ, afigura-se de todo indiferente, para efeito de cabimento de embargos infringentes, 
examinar se, da decisão interlocutória, caberia apelação, porque extinguiu o processo; ou se agravo de 
instrumento, porque não extinguiu o processo. O que importa, para se aplicar o art. 530 do CPC/1973 ao acórdão 
que julga o agravo de instrumento, é analisar se a decisão interlocutória (reformada por maioria de votos pelo 
Tribunal), ostenta conteúdo meritório, tão somente. Assim, é acertado o entendimento sufragado pela Terceira 
Turma que reconhece a natureza meritória do decisum. Efetivamente, a decisão que reconhece a 
impenhorabilidade de determinado bem de família de sócio demandado, no bojo de ação de responsabilidade 
civil, examina o mérito do direito do devedor consistente na não-expropriação de um bem de família, em 
contraposição ao direito de satisfação do crédito do autor, com o viés de definitividade. Ou seja, sobre esta 
decisão recairá os efeitos da coisa julgada material, que caracteriza a resolução de mérito (de parte) da causa. 
Não se pode atribuir a tal decisão a natureza meramente acessória quando a correlata deliberação assumirá, 
uma vez esgotados eventuais recursos contrapostos, um caráter de definitividade, não passível de ser revisto 
em outro processo envolvendo as mesmas partes. Esta decisão se insere no inciso I do art. 269 do CPC/1973, já 
que há a rejeição do pedido do autor de obter a satisfação de seu crédito por meio expropriação de bem 
considerado impenhorável. Desse modo, são cabíveis embargos infringentes contra acórdão que, em julgamento 
de agravo de instrumento, reforma, por maioria de votos, decisão interlocutória, para reconhecer a 
impenhorabilidade de bem, com esteio na Lei n. 8.009/1990. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO EAREsp 848.498-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Bem de família. Garantia real hipotecária. Proprietários do imóvel e únicos 
sócios da Pessoa Jurídica devedora. Proveito revertido em benefício da 
entidade familiar. Presunção. Impenhorabilidade. Exceção.   

DESTAQUE 

É possível a penhora de bem de família dado em garantia hipotecária pelo casal quando os cônjuges forem os 
únicos sócios da pessoa jurídica devedora.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade, ou não, de penhora do imóvel dado em garantia 
hipotecária de dívida contraída em favor de pessoa jurídica, da qual os únicos sócios da empresa executada são 
cônjuges e proprietários do bem, em razão da presunção do benefício gerado aos integrantes da família. 
Inicialmente, cumpre salientar que o acórdão embargado, da Terceira Turma, entendeu que "é possível a 
penhora de imóvel dado em garantia hipotecária de dívida contraída em favor de pessoa jurídica da qual são 
únicos sócios os cônjuges, proprietários do imóvel, pois o benefício gerado aos integrantes da família nesse caso 
é presumido". Já o acórdão paradigma (REsp 988.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 
08/06/2012) entendeu que "somente é admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia 
foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro". 
Sobre o tema, prevalece nesta Corte o entendimento de que o proveito à família é presumido quando, em razão 
da atividade exercida por empresa familiar, o imóvel onde reside o casal (únicos sócios daquela) é onerado com 
garantia real hipotecária para o bem do negócio empresarial. Nesse sentido, constitui-se ônus dos prestadores 
da garantia real hipotecária, portanto, comprovar a não ocorrência do benefício direto à família, mormente 
tendo em vista que a imposição de tal encargo ao credor contrariaria a própria organicidade hermenêutica, 
inferindo-se flagrante também a excessiva dificuldade de produção probatória. Deste modo, pode-se assim 
sintetizar o tema: a) o bem de família é impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um dos 
sócios da pessoa jurídica, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; 
e b) o bem de família é penhorável quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel 
hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que não se beneficiaram dos valores auferidos 
(Informativo n. 627.)  

 

PROCESSO CC 157.664-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
23/05/2018, DJe 25/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO TRABALHO, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Competência. Plano de saúde coletivo. Entidade de autogestão vinculada ao 
empregador. Manutenção do ex-empregado. Natureza predominantemente 
civil do litígio. Justiça Comum Estadual. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de demanda com natureza predominantemente civil entre ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão 
vinculadas ao empregador. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito do conflito consiste em definir a competência para julgar controvérsias estabelecidas entre ex-
empregados (nas hipóteses de aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho sem justa causa) e operadoras 
de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador, acerca do direito de manter a condição 
de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato 
de trabalho. Inicialmente, vale destacar que a causa de pedir e o pedido delineados na petição inicial definem a 
competência para processar e julgar a controvérsia. Aqui, devem ser registradas algumas anotações sobre a 
natureza do litígio em demandas desse jaez. Primeiro, plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador 
ao empregado não é considerado salário, conforme disposto no art. 458, §2º, IV, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, em redação dada pela Lei n. 10.243/01. Segundo, a operadora de plano de saúde de autogestão, 
vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, conforme 
disposto em Resolução Normativa n. 137/2006 da ANS. Terceiro, o fundamento jurídico para avaliar a 
procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de 
Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31. Essas razões permitem concluir pela inexistência de discussão sobre o 
contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado 
em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista. Via de consequência, 
há de se reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda (Informativo 
n. 627.) 
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PROCESSO EREsp 1.290.283-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, 
julgado em 11/04/2018, DJe 22/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Embargos infringentes (CPC/1973). Divergência qualificada manifestada 
apenas no acórdão dos embargos de declaração. Cabimento. 

DESTAQUE 

São cabíveis embargos infringentes quando a divergência qualificada se manifesta nos embargos de declaração 
opostos ao acórdão unânime da apelação que reformou a sentença. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o acórdão embargado, proferido pela Quarta Turma, considerou inadmissível 
a oposição de embargos infringentes quando a sentença é reformada por maioria, mas os embargos de 
declaração são rejeitados por maioria, enquanto o acórdão paradigma, proferido pela Terceira Turma, admitiu 
a apresentação dos infringentes na hipótese em que a divergência surge no julgamento dos aclaratórios. A 
questão era deveras controvertida, porém não se repetirá nos atos processuais realizados na vigência do Novo 
Código de Processo Civil, haja vista a ausência de previsão legal dos embargos infringentes. Sobre o tema, a 
doutrina entende que "como o aresto proferido no recurso de declaração integra o acórdão embargado, é 
possível concluir pela existência de julgamento indireto da apelação e da ação rescisória". Desse modo, o voto 
vencido proferido no julgamento dos embargos de declaração integram o acórdão da apelação, e, estando 
preenchidos os demais pressupostos recursais, deve-se reconhecer a possibilidade de oposição dos embargos 
infringentes. Ademais, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior consagra não ser necessária a 
completa identidade entre sentença e voto vencido, sendo suficiente que a voz vencida confirme o resultado do 
aresto singular, mediante os mesmos ou diversos fundamentos. Dessa forma, esse recurso tinha por escopo o 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, viabilizando à parte, inconformada com o pronunciamento judicial 
desfavorável não dotado de uniformidade, a busca da solução da divergência instaurada no âmbito do próprio 
Tribunal (Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO IUJur no CC 144.433-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 
unanimidade, julgado em 14/03/2018, DJe 22/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Incidente de uniformização de jurisprudência. CPC/1973. Ausência de 
previsão no CPC/2015. Divergência entre Turmas de Seções diversas. 
Afetação do feito à Corte Especial. Art. 16 do RISTJ. 

DESTAQUE 

Em se tratando de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado no STJ durante a vigência do 
CPC/1973, para resolver divergência entre Turmas componentes de Seções diversas, torna-se conveniente a 
afetação do feito à Corte Especial, nos termos do art. 16 do RISTJ. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o incidente de uniformização de jurisprudência suscitado durante a vigência 
do CPC/1973, em tese, poderia ser admitido, observando-se, quanto ao seu cabimento, as regras então dispostas 
pela lei adjetiva civil anterior. Todavia, em juízo de ponderação quanto à conveniência em se instaurar um 
procedimento que não mais guarda previsão no CPC/2015, afigura-se possível aventar a adoção de outras 
providências, que, a um só tempo, atendam à postulação e ao direito da parte de prevenir/encerrar a divergência 
jurisprudencial aventada. No que tange à possibilidade de se instaurar, de ofício, o Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR), previsto nos artigos 976 e seguintes do CPC/2015, verifica-se que os dispositivos 
legais que regem o novel instituto são destinados, exclusivamente, aos Tribunais estaduais e regionais. Veja-se 
que o art. 982 do CPC/2015 preceitua, que admitido o incidente, "o relator suspenderá os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na Região, conforme o caso". Naturalmente, se a intenção 
do legislador fosse instituir tal instituto também para os Tribunais Superiores, não haveria a delimitação 
espacial de tal comando. Ademais, o Regimento Interno do STJ, adaptado às alterações promovidas pelo § 3º, do 
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art. 982, do CPC/2015, não prevê o procedimento de IRDR, mas tão somente o rito para suspender todos os 
processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do 
incidente (art. 271-A). Nessa linha, evidencia-se que o STJ não tem competência originária para instaurar IRDR, 
mas sim competência recursal. Saliente-se, ainda, que, no âmbito do STJ, a via adequada para a resolução de 
questões repetitivas dá-se por meio do julgamento do recurso especial repetitivo, nos termos do art. 1.036 e 
seguintes do CPC/2015. No que tange à adoção do Incidente de Assunção de Competência (IAC), previsto no art. 
947 do CPC/2015, verifica-se que esse possui procedimento próprio. Como se constata do referido artigo, o 
incidente de assunção de competência, para além do propósito de pacificar questão de grande repercussão 
social (sem repetição em múltiplos processos), também se presta a prevenir ou dissipar divergência entre 
turmas do Tribunal acerca de relevante questão de direito, o que atenderia ao propósito ora perseguido. 
Entretanto, tal providência teria que advir, necessariamente, da própria Corte Especial, afinal somente tem 
atribuição de assumir/avocar a competência de determinado Órgão fracionário o Órgão julgador de maior 
abrangência. Cabe, assim, à Seção, por iniciativa e deliberação de seus membros, instaurar o IAC quando há 
divergência entre as suas Turmas integrantes. Por sua vez, em se tratando de dissenso entre Turmas 
componentes de Seções diversas, como se dá no caso, somente a Corte Especial, por iniciativa e deliberação dos 
membros que ali possuem assento, poderia instaurar o Incidente de Assunção de Competência. Sobressai, nesse 
contexto, a necessidade de se observar a atribuição regimental conferida às Seções e às Turmas de afetar os 
feitos de sua competência à Corte Especial "quando convier pronunciamento desta" ou "em razão da relevância 
da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Seções", em estrito cumprimento ao 
disposto no art. 16 do RISTJ. (Informativo n. 622.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.091.756-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, por maioria, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação civil pública. Proteção dos direitos do consumidor. DPVAT. Indenização 

às vítimas. Ausência de pertinência temática. Legitimidade ativa ad causam de 

associação. Ausência. 

DESTAQUE 

Associação com fins específicos de proteção ao consumidor não possui legitimidade para o ajuizamento de ação 

civil pública com a finalidade de tutelar interesses coletivos de beneficiários do seguro DPVAT. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação civil pública proposta por associação civil de defesa dos direitos de donas de casa e 

de consumidores por meio da qual pleiteia o recebimento das diferenças de indenização do seguro obrigatório 

(DPVAT) às vítimas de acidente de trânsito, com base nos montantes fixados pelo art. 3º da Lei n. 6.194/74. 

Nesse contexto discute-se, preliminarmente, a legitimidade e a própria existência de interesse processual da 

referida associação para o ajuizamento da demanda, fazendo-se necessário decidir, de início, se há 

correspondência entre a finalidade estatutária da entidade associativa e o objeto da lide. E, sob esse enfoque, 

tem-se que o seguro DPVAT, instituído e imposto por lei, não consubstancia sequer reflexamente uma relação 

consumerista, a revelar a ausência de pertinência temática da associação demandante com os interesses 

discutidos na presente ação. Em se tratando de uma obrigação imposta por lei, não há, por conseguinte, qualquer 

acordo de vontades e, principalmente, voluntariedade, entre o proprietário do veículo e as seguradoras 

componentes do consórcio seguro DPVAT, o que, por si, evidencia, de contrato, não se cuidar, mas sim de 

hipótese de responsabilidade legal objetiva, vinculada à teoria do risco, afigurando-se de todo desinfluente a 

demonstração, por parte do beneficiário, de culpa do causador do acidente. Evidenciado que o seguro DPVAT 

decorre de imposição legal e não de uma relação contratual, constata-se, de igual modo, a inexistência de uma 

relação consumerista, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 

Nesse sentido, não há, por parte das seguradoras integrantes do consórcio do seguro DPVAT, responsáveis por 

lei a procederem ao pagamento, qualquer ingerência nas regras atinentes à indenização securitária, inexistindo, 
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para esse propósito, a adoção de práticas comerciais abusivas de oferta, de contratos de adesão, de publicidade, 

de cobrança de dívidas, etc. Aliás, diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo 

(esta sim, de inequívoca incidência da legislação protetiva do consumidor), a atuação das referidas seguradoras, 

adstrita à lei de regência, não é concorrencial, tampouco destinada à obtenção de lucro. Finalmente, seria 

impossível falar-se em vulnerabilidade, na acepção técnico-jurídica, das vítimas de acidente de trânsito - e muito 

menos do proprietário do veículo a quem é imposto o pagamento do "prêmio" do seguro DPVAT - perante a 

seguradoras, as quais não possuem qualquer margem discricionária para efetivação do pagamento da 

indenização securitária, sempre que presentes os requisitos estabelecidos na lei. Dessa forma, ausente, sequer 

tangencialmente, relação de consumo, não se afigura correto atribuir a uma associação, com fins específicos de 

proteção ao consumidor, legitimidade para tutelar interesses diversos, como é o caso dos que se referem ao 

seguro DPVAT, sob pena de desvirtuar a exigência da representatividade adequada, própria das ações coletivas. 

(Informativo n. 618.) 

 

PROCESSO 
EREsp 1.508.190-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Embargos de divergência. Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. 

Aposentadoria por invalidez. Presunção relativa da incapacidade. Perícia 

médica. Necessidade. 

DESTAQUE 

A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático 

de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia 

médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, ratificou orientação já consolidada pelas 

Turmas responsáveis pela uniformização das matérias relativas a Direito Privado, no sentido de que o 

reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o segurado faz jus à aposentadoria por 

incapacidade laboral não o exonera de fazer a demonstração de que efetivamente se encontra inválido, total ou 

parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro privado. O Ministro Relator 

salientou que, conquanto o contrato de seguro preveja cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, 

se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da 

invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento 

de defesa. Isso porque a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não induz presunção absoluta da 

incapacidade total do segurado, não podendo, dessa forma, vincular ou obrigar as seguradoras privadas. Aliás, 

a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), perfilhando tal posicionamento, normatizou a matéria no art. 

5º, parágrafo único, da Circular n. 302/2005, dispondo que a aposentadoria por invalidez concedida por 

instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente 

nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez 

Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por 

Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar através de declaração médica. (Informativo n. 616.) 
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PRIMEIRA TURMA 
 

PROCESSO REsp 1.704.359-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 
28/08/2018, DJe 02/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Arrolamento sumário. Art. 659, § 2º, do CPC/2015. Expedição dos formais de 
partilha ou da carta de adjudicação. Prévio pagamento do Imposto de 
Transmissão Causa Mortis (ITCM). Desnecessidade.   

DESTAQUE 

No arrolamento sumário, não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia 
quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de, sob a égide do novo Código de Processo Civil, 
encerrar-se o processo de arrolamento sumário, com a expedição e entrega de formais de partilha e alvarás aos 
sucessores, sem a prévia quitação dos tributos devidos para com a Fazenda Pública. Inicialmente cumpre 
salientar que a sucessão causa mortis, independentemente do procedimento processual adotado, abrange os 
tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado 
pelo de cujus, e constitui fato gerador dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio propriamente 
dita, dentre eles o ITCM. Segundo o que dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos 
referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição sine quo non para que o magistrado proceda a 
homologação da partilha. Registre-se que essa norma não é de natureza processual, mas sim de direito material, 
porquanto se refere ao levantamento e à quitação de parte destacada do passivo do espólio deixado pelo de 
cujus, encerrando prerrogativa da Fazenda Pública de recuperar seus créditos tributários antes que os ativos 
sejam destinados ao pagamento de outros credores ou à partilha com os sucessores, sendo certo que esse direito 
de preferência está inclusive expressamente assegurado no art. 189 do CTN. Apesar disso, o novo Código de 
Processo Civil, em seu art. 659, § 2º, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de 
arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à 
prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Assim, essa inovação 
normativa em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, interpretando 
conjuntamente esses dispositivos legais, é possível concluir que, no arrolamento sumário, o magistrado deve 
exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a 
partilha (condição expressamente prevista para o inventário processado na forma de arrolamento - art. 664, § 
5º) e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o 
processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. (Informativo n. 634.)  

 

 

PROCESSO 
REsp 1.312.509-RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, por unanimidade, julgado 

em 07/12/2017, DJe 14/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Execução. Fazenda Pública credora. Medidas expropriatórias. Arts. 647 e 685-

C do CPC/73. Adjudicação do bem. Alienação particular. Desinteresse da parte 

exequente. Hasta pública. Possibilidade. 

DESTAQUE 

Manifestado o desinteresse da parte exequente na adjudicação e na alienação particular do imóvel penhorado 

(arts. 647, I e II e 685-C do CPC/73), poderá ela, desde logo, requerer sua alienação em hasta pública.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia que se põe em questão está em definir se, diante do rol de espécies expropriatórias previsto no 

art. 647 no Código de Processo Civil de 1973, ao credor seria facultado eleger uma forma de expropriação fora 

da ordem listada no referido dispositivo. De início, impende ressaltar que a alienação por iniciativa particular - 

inovação trazida pela Lei n. 11.382/2006 -, trata-se de forma de expropriação judicial para fins de satisfação do 

credor, na esteira dos arts. 647, II, e 685-C do CPC/73. Com essa modificação legislativa, a ordem das medidas 

expropriatórias foi alterada, estabelecendo-se que, em não havendo interesse do exequente na adjudicação do 

bem penhorado, abrir-se-á a possibilidade de que a alienação do bem constrito seja empreendida por iniciativa 

do próprio credor. Nesse sentido, o art. 685-C da antiga legislação processual civil dispõe que, caso o exequente 

não proceda à adjudicação dos bens penhorados, este poderá requerer sejam eles alienados por sua própria 

iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária. Extrai-se da própria leitura 

do dispositivo que a norma conferiu uma faculdade ao credor de se valer deste meio expropriatório (art. 647, 

II), visando à satisfação de seu direito creditório e à melhor efetividade da execução - o que não o inviabiliza de 

escolher outra espécie fora da ordem listada no referido artigo da lei, de acordo com eventuais particularidades 

relacionadas ao bem ou à sua própria pessoa. (Informativo n. 617.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.353.602-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 

unanimidade, julgado em 30/11/2017, DJe 07/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação cautelar de exibição de documentos. Dados coletados pelo IBGE. Repasse 

sem finalidades estatísticas. Impossibilidade. Sigilo das informações 

individualizadas. Proteção legal.   

DESTAQUE 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que 

seja as informações individualizadas que coleta, no desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova 

em quaisquer outros procedimentos administrativos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a verificar se há procedência ou não da pretensão inserta em ação cautelar de exibição 

de documentos ajuizada por município, por meio da qual pretende o fornecimento de dados relativos a seus 

habitantes coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O referido instituto é uma 

Fundação Pública Federal criada pela Lei n. 5.878/73, cujo objetivo básico é assegurar informações e estudos 

de natureza estatística, geográfica, cartográfica e demográfica necessários ao conhecimento da realidade física, 

econômica e social do país, visando especificamente ao planejamento econômico e social e à segurança nacional 

(art. 2º). De acordo com o art. 6º da Lei instituidora, verifica-se que todo aquele que se encontre sujeito à 

legislação brasileira está obrigado a prestar as informações solicitadas pelo IBGE no desempenho de suas 

funções institucionais, sob pena de incorrer nas sanções impostas pelos arts. 2º a 5º da Lei n. 5.534/68 (que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas). Mas, como não poderia deixar de ser, 

do mesmo modo que o IBGE tem a prerrogativa de obtenção desses dados, preocupou-se o legislador em 

proteger as informações fornecidas, estabelecendo, assim, o dever de sigilo sobre as mesmas e impedindo que 

sejam utilizadas para outros fins que não os puramente estatísticos. Em outras palavras, a própria lei impôs ao 

IBGE e aos seus agentes, de forma peremptória, o dever de guardar sigilo sobre todo e qualquer dado a que estes 

tenham acesso em decorrência de suas atividades de pesquisa (sobre o tema, confira-se o disposto nos arts. 6º da 

Lei n. 5.878/73; 1º, parágrafo único, da Lei n. 5.534/68 e 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 161/67). Resta claro, portanto, 

que o sigilo dos dados coletados pelo IBGE, além de assegurado por Lei, confere a necessária confiança daqueles 

que prestam as informações, bem como a garantia da fidedignidade dos dados coletados. (Informativo n. 617.) 
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PROCESSO 

REsp 1.647.246-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. 

Regina Helena Costa, por maioria, julgado em 21/11/2017, DJe 

19/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Honorários advocatícios de sucumbência. Direito intertemporal. Regime 

jurídico aplicável. Sentença proferida na vigência do CPC/2015. 

Aplicabilidade do art. 85 da novel legislação. Arbitramento pelo STJ. Supressão 

de instância. 

DESTAQUE 

Configura supressão de grau de jurisdição o arbitramento no STJ de honorários de sucumbência com base no 

CPC/2015, na hipótese em que as instâncias ordinárias utilizaram equivocadamente o CPC/1973 para a sua 

fixação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada em desfavor da 

Fazenda Nacional cumulada com pedido de compensação por danos morais advindos de inscrição supostamente 

indevida na dívida ativa. Após sentença de parcial procedência, o Tribunal de origem, em sede de apelação, 

reconheceu a totalidade dos pedidos formulados pelo autor, fixando os honorários advocatícios com 

fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/73. Nesse contexto, discute-se, entre outras questões, sobre a aplicabilidade 

na nova legislação processual civil em relação aos honorários sucumbenciais, bem como se estes poderiam ser 

diretamente fixados no âmbito desta Corte Superior. Inicialmente deve-se ressaltar que a jurisprudência do STJ 

pacificou orientação no sentido de que a sentença é o marco para delimitação do regime jurídico aplicável à 

fixação de honorários advocatícios, revelando-se incorreto seu arbitramento, com fundamento no CPC de 1973, 

posteriormente à 18.03.2016 (data da entrada em vigor da novel legislação). A despeito de se reconhecer o 

equívoco por parte das instâncias ordinárias quanto ao regime jurídico utilizado para o arbitramento dos 

honorários advocatícios, não se mostra correta a aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 por 

este órgão julgador pois, além de configurar supressão de grau de jurisdição, desvirtua a competência precípua 

desta Corte em grau recursal, qual seja a de uniformizar a interpretação da legislação federal, mediante a fixação 

de honorários de sucumbência casuisticamente e não apenas nas hipóteses de irrisoriedade e exorbitância no 

seu arbitramento. Neste passo, reitera-se o entendimento no sentido de não caber a esta Corte a revisão do 

quantum arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência, seja porque sua fixação leva em conta 

as peculiaridades de cada caso, o que tornaria quase inviável uma uniformização, seja em razão da 

impossibilidade de análise por este tribunal, em sede de recurso especial, dos fatos e provas, por cuidar-se de 

Corte de precedentes (Súmula n. 7/STJ). Sendo assim, o arbitramento dos honorários advocatícios com base em 

normatização errônea (CPC/73), resulta na devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo 

julgamento do recurso e analise a verba honorária de sucumbência à luz do novo estatuto de processo civil. 

(Informativo n. 617.) 
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PROCESSO 
REsp 1.687.821-SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/11/2017, DJe 

21/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Projeto de Lei de Plano Diretor de Município. Ação civil pública. Alegação da 

falta de asseguramento da efetiva participação popular no processo 

legislativo. Matéria de interesse local. Atribuição típica do Ministério Público 

Estadual. Ilegitimidade ativa do parquet federal.   

DESTAQUE 

O Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil pública que visa à anulação da tramitação 

de Projeto de Lei do Plano Diretor de município, ao argumento da falta de participação popular nos respectivos 

trabalhos legislativos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O tema controvertido consiste, preliminarmente, em definir se o Ministério Público Federal possui legitimidade 

para ajuizar ação civil pública cuja pretensão imediata visa conformar a conduta dos Poderes Executivo e 

Legislativo de município às diretrizes constitucionais federal e estadual, no que asseguram a participação 

popular na elaboração de políticas públicas para o ordenamento do solo urbano. De fato, nas hipóteses em que 

se coloca em xeque a atuação de instâncias governamentais domésticas ou locais, a legitimidade ativa se desloca 

para o plexo de atribuições do Ministério Público Estadual, como deflui do art. 27 de sua respectiva Lei Orgânica 

Nacional, a saber, a Lei n. 8.625/93. Não se desconsidera, frise-se, que as questões relativas à disciplina do uso 

do solo urbano, nos domínios do Plano Diretor dos municípios, podem ter impacto no meio ambiente, o que 

poderia legitimar o Ministério Público Federal para a demanda, mas não é dessa espécie de pretensão que se 

está a discutir. Vê-se, ao revés, que a causa de pedir da ação proposta pelo MPF diz, exclusivamente, com a 

afirmada inobservância, pelos Poderes municipais, do correspondente iter legislativo desenhado para a 

confecção do Plano Diretor, inexistindo, desse modo, qualquer pretensão voltada à imediata tutela do meio 

ambiente. Por fim, não se tem por influente a circunstância de a União ter sido incluída no polo passivo da lide, 

ao argumento de ter se mostrado omissa na fiscalização da atuação do Executivo e do Legislativo locais, quanto 

a desvios na condução do processo legislativo do Plano Diretor municipal. Isso porque, como bem delineado 

pelo Tribunal de origem, "não cabe à União definir o conteúdo de Planos Diretores, uma vez que, por 

determinação legal e constitucional, a matéria é de exclusiva competência municipal". (Informativo n. 616.)  

 

 

SEGUNDA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.700.305-PB, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 
julgado em 25/09/2018, DJe 27/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Fase de execução. Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Determinação de 
elaboração dos cálculos judiciais. Agravo de instrumento. Não cabimento.   

DESTAQUE 

Não cabe agravo de instrumento contra decisão do juiz que determina a elaboração dos cálculos judiciais e 
estabelece os parâmetros de sua realização.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cuida-se a controvérsia de interpretar restritivamente o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, no sentido de que 
o agravo de instrumento não pode ser utilizado como meio de impugnação de toda e qualquer decisão 
interlocutória proferida no processo de execução, especificamente, no que diz respeito a despacho de juiz que 
determina o envio dos autos a contador judicial para elaboração de cálculos. O novo CPC buscou dar maior 
efetividade e celeridade ao trâmite processual, restringindo as hipóteses de utilização do recurso de agravo de 
intrumento. Assim, é certo que as hipóteses trazidas pelo art. 1.015 do CPC de 2015 são taxativas, 
principalmente quando tratar do processo de conhecimento, localizado no livro I da parte especial, mas também 
é correto que o exegeta pode valer-se de interpretação extensiva em decorrência das especificidades de cada 
caso. Por sua vez, a interposição do agravo de instrumento no processo de execução é prevista expressamente 
no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, portanto o seu cabimento foi delineado pelo legislador. Contudo, para 
a otimização do Código de Processo Civil, deve o exegeta interpretar restritivamente o dispositivo legal no 
sentido de que o agravo de instrumento não pode ser utilizado como meio de impugnação de toda e qualquer 
decisão interlocutória proferida no processo de execução, porquanto tal liberdade iria de encontro à celeridade 
que se espera do trâmite processual. Ademais, se, a cada decisão proferida pelo juiz a quo, o tribunal de revisão 
for instado a se manifestar imediatamente sobre o seu acerto ou desacerto, haverá drástica diminuição na 
efetividade do processo. Por fim, como consignado na Exposição de Motivos do CPC, "todas as decisões 
anteriores à sentença podem ser impugnadas na Apelação". Assim sendo, o novo diploma processual postergou 
o momento de sua impugnação. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO REsp 1.751.332-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Arrolamento sumário. Art. 659, § 2º, do CPC/2015. Homologação da partilha. 
Prévio atendimento das obrigações tributárias principais e acessórias 
relativas ao ITCMD. Desnecessidade.   

DESTAQUE 

A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das 
obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que o procedimento do arrolamento sumário é cabível quando todos os 
herdeiros forem capazes e estiverem concordes entre si quanto à partilha dos bens, sendo certo que a 
simplificação do procedimento em relação ao inventário e ao arrolamento comum afasta a possibilidade de 
maiores indagações no curso do procedimento especial, tais como a avaliação de bens do espólio e eventual 
questão relativa a lançamento, pagamento ou quitação de taxas judiciárias e tributos incidentes sobre a 
transmissão da propriedade, consoante o teor dos artigos 659 c/c 662 e seguintes do Código de Processo Civil. 
Consoante estas balizas legais, neste tocante, o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de 
arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada de plano pelo juiz e, transitada em julgado a 
sentença, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangidos. Somente após, será o 
Fisco intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura 
incidentes. Portanto, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da 
partilha (art. 664, § 5º, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento 
comum. O novo Código de Processo Civil de 2015, ao tratar do arrolamento sumário, permite que a partilha 
amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente 
após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para 
providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. (Informativo n. 636.) 
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PROCESSO 
HC 416.886-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 

12/12/2017, DJe 18/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Prisão civil por alimentos. Obrigação alimentar avoenga. Natureza 

complementar e subsidiária. Existência de meios executivos e técnicas mais 

adequadas. Desnecessidade da medida coativa extrema. 

DESTAQUE 

Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, 

é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, a fim de afastar o decreto 

prisional em desfavor dos executados. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de habeas corpus em que se discute a possibilidade de ser mantida ordem de prisão civil em virtude de 

dívida de natureza alimentar assumida espontaneamente pelos avós, relacionada ao custeio de mensalidades 

escolares e de cursos extracurriculares dos netos. Com efeito, não se pode olvidar que, na esteira da sólida 

jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pela prestação de alimentos pelos avós possui, essencialmente, 

as características da complementariedade e da subsidiariedade, de modo que, para estender a obrigação 

alimentar aos ascendentes mais próximos, deve-se partir da constatação de que os genitores estão 

absolutamente impossibilitados de prestá-los de forma suficiente. O fato de os avós terem assumido uma 

obrigação de natureza complementar de forma espontânea não significa dizer que, em caso de inadimplemento, 

a execução deverá obrigatoriamente seguir o rito estabelecido para o cumprimento das obrigações alimentares 

devidas pelos genitores, que são, em última análise, os responsáveis originários pela prestação dos alimentos 

necessários aos menores. Não há dúvida de que o inadimplemento causou transtornos aos menores; todavia, 

sopesando-se os prejuízos que seriam causados na hipótese de manutenção do decreto prisional dos idosos, 

conclui-se que a solução mais adequada à espécie é autorizar a conversão da execução para o rito da penhora e 

da expropriação, o que, a um só tempo, homenageia o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do 

CPC/15) e também o princípio da máxima utilidade da execução. Registre-se, por fim, que, a depender do grau 

de recalcitrância manifestado pelos pacientes, poderá o juízo de 1º grau empregar outros meios de coerção ou 

sub-rogação, tais como aqueles estabelecidos nos arts. 528, § 3º, 529, 831 e seguintes da novel legislação 

processual civil. (Informativo n. 617.) 

 

 

PROCESSO 
REsp 1.694.667-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, 

julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Embargos à execução. Efeito suspensivo. Indeferimento. Agravo de 

instrumento. Possibilidade. Art. 1.015, X, do CPC/2015. Interpretação 

extensiva. Paralelismo com o art. 1.015, I, do CPC/2015. Natureza de tutela 

provisória. 

DESTAQUE 

É admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos 

embargos à execução. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, verifica-se que em uma interpretação literal e isolada do art. 1.015, X, do CPC/2015, o legislador previu 

ser cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que concederem, modificarem ou 

revogarem o efeito suspensivo aos embargos à execução. Com isso, indaga-se: teria a parte que aguardar a 

prolação da sentença para poder discutir tal matéria no bojo da apelação? A resposta para esse questionamento 

deve ser negativa, uma vez que não se mostra plausível, quando do julgamento da apelação, a discussão sobre 

os efeitos em que deviam ter sido processados os embargos. A posterior constatação de que a execução 

realmente deveria ter sido suspensa não terá mais utilidade prática ao interessado. Trata-se de circunstância 

que reclama a utilização de interpretação extensiva do art. 1.015, X, do CPC/2015. Ora, não se nega que as 

hipóteses em que se admite a interposição do agravo de instrumento sejam numerus clausus. Ocorre que tal fato 

não obsta a utilização do mecanismo interpretativo supra. Ademais, o pedido de concessão de efeito suspensivo 

aos embargos à execução poderia perfeitamente ser subsumido ao que preconiza o inciso I do art. 1.015 do 

CPC/2015, por ter natureza de tutela provisória de urgência. Dessa forma, por paralelismo com o referido 

dispositivo legal, e preservando a isonomia entre os sujeitos do processo executivo, qualquer deliberação sobre 

efeito suspensivo dos embargos à execução é agravável. (Informativo n. 617.) 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.715.438-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de alimentos. Mecanismo de integração posterior do polo passivo. 
Natureza jurídica. Litisconsórcio facultativo ulterior simples. Art. 1.698 do 
CC/2002. Autor com plena capacidade processual. Exclusividade.   

DESTAQUE 

Em ação de alimentos, quando se trata de credor com plena capacidade processual, cabe exclusivamente a ele 
provocar a integração posterior no polo passivo.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A majoritária doutrina, ao interpretar o art. 1.698 do CC/2002, que trata do litisconsórcio facultativo ulterior 
simples, tem se posicionado no sentido de que a obrigação alimentar não é solidária, mas, sim, divisível, ao 
fundamento de que não há disposição legal que autorize a cobrança integral do valor de apenas um dos 
codevedores, que arcam apenas com a cota que puder prestar, no limite de suas possibilidades. A despeito da 
convergência acerca da divisibilidade da obrigação alimentar, remanesce amplo dissenso doutrinário acerca do 
mecanismo processual a ser adotado para que se promova a integração, ao polo passivo, dos demais devedores 
que não foram inicialmente demandados pelo credor, bem acerca da legitimidade para requerer essa posterior 
integração. É correto afirmar que a primeira definição da necessidade dos alimentos incumbe essencialmente 
ao autor, a quem caberá delinear, na causa de pedir de sua petição inicial, quais são os custos e as despesas 
necessárias à sua sobrevivência digna, cabendo-lhe ainda mensurar, a partir desse quadro, quais, entre os 
potenciais obrigados, possuiriam a capacidade financeira de arcar com os alimentos necessários, inserindo no 
polo passivo aqueles aptos a suportar integralmente a pretensão deduzida. Assim, quando se tratar de credor 
de alimentos que reúna plena capacidade processual, cabe a ele, exclusivamente, provocar a integração 
posterior do polo passivo, devendo a sua inércia ser interpretada como concordância tácita com os alimentos 
que puderem ser prestados pelo réu por ele indicado na petição inicial, sem prejuízo de eventual e futuro 
ajuizamento de ação autônoma de alimentos em face dos demais coobrigados. Contudo, nas hipóteses em que 
for necessária a representação processual do credor de alimentos incapaz, cabe também ao devedor provocar a 
integração posterior do polo passivo, a fim de que os demais coobrigados também componham a lide, inclusive 
aquele que atua como representante processual do credor dos alimentos, bem como cabe provocação do 
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Ministério Público, quando a ausência de manifestação de quaisquer dos legitimados no sentido de chamar ao 
processo os demais coobrigados possa causar prejuízos aos interesses do incapaz. No que tange ao momento 
processual adequado para a integração do polo passivo pelos coobrigados, cabe ao autor requerê-lo em sua 
réplica à contestação; ao réu, em sua contestação; e ao Ministério Público, após a prática dos referidos atos 
processuais pelas partes, respeitada, em todas as hipóteses, a impossibilidade de ampliação objetiva ou 
subjetiva da lide após o saneamento e organização do processo, em homenagem ao contraditório, à ampla defesa 
e à razoável duração do processo. (Informativo n. 638.)  

 

PROCESSO REsp 1.771.815-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Técnica de ampliação do colegiado. Art. 942 do CPC/2015. Julgamento não 
unânime. Novos julgadores convocados. Possibilidade de apreciação da 
integralidade do recurso.  

DESTAQUE 

O colegiado formado com a convocação dos novos julgadores (art. 942 do CPC/2015) poderá analisar de forma 
ampla todo o conteúdo das razões recursais, não se limitando à matéria sobre a qual houve originalmente 
divergência. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se os desembargadores que chegam para ampliar o colegiado (art. 942 do 
CPC/2015) poderão rever as questões que haviam sido objeto de julgamento unânime ou se deverão restringir 
seus votos àquelas questões que haviam sido objeto de divergência. A doutrina enfatiza que a ausência de efeito 
devolutivo é consequência da natureza jurídica da técnica de ampliação do julgamento, haja vista não se tratar 
de recurso. Destaca, ainda, que o prosseguimento da deliberação não tem por objetivo a mera ampliação do 
quórum, mas, sim, proporcionar a ampliação do debate. Tal perspectiva interpretativa, que atribui à técnica em 
análise um caráter de elemento qualificador do julgamento colegiado, vai ao encontro do paradigma norteador 
da nova legislação processual, visto que privilegia os esforços para "uniformizar a jurisprudência e mantê-la 
estável, íntegra e coerente" (art. 926 do CPC/2015). Além disso, o art. 942 do CPC/2015 ostenta o relevante 
propósito de assegurar uma análise mais aprofundada das teses contrapostas, mitigando os riscos de que 
entendimentos minoritários prevaleçam em virtude de uma composição conjuntural de determinado órgão 
fracionário julgador e garantindo que sejam esmiuçadas questões fáticas eventualmente controvertidas. 
Reforça esse entendimento a parte final do caput do referido artigo, que dispõe que serão convocados outros 
julgadores "em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às 
partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores". O 
intuito da norma é manter em aberto o julgamento até ulterior deliberação pelo quórum qualificado, garantindo-
se a expressa possibilidade de reversão do resultado inicial. Assim, o colegiado formado com a convocação dos 
novos julgadores (art. 942 do CPC/2015) poderá analisar de forma ampla todo o conteúdo das razões recursais, 
não se limitando à matéria sobre a qual houve originalmente divergência. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO REsp 1.645.612-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 16/10/2018, DJe 12/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de divórcio. Natureza personalíssima. Cônjuge alegadamente incapaz. 
Representação por curador provisório. Excepcionalidade. 

DESTAQUE 

A ação de divórcio não pode, em regra, ser ajuizada por curador provisório. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, a ação de divórcio foi ajuizada pelo curador provisório, em representação do cônjuge alegadamente 
incapaz, tendo a sentença e o acórdão recorrido afastado a preliminar suscitada pelo recorrente ao fundamento 
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de que a lei não faz distinção entre a espécie de curatela exigível para o ajuizamento da ação - se provisória ou 
se definitiva. Examinando-se a justificativa que deu origem ao projeto de lei destinado a criar a figura do curador 
provisório - PLC n. 71/2005 (proteger o interditando com a nomeação de curador provisório para a prática de 
atos de vida civil, exceto alienação ou oneração de bens), a natureza jurídica da nomeação de curador provisório 
(tutela provisória antecipada) e a exigência legal de que a nomeação judicial especifique quais atos poderão ser 
praticados pelo curador (especialmente atos de gestão negocial e patrimonial), conclui-se não ser possível 
equiparar o curador provisório e o curador definitivo de modo que a melhor interpretação aos arts. 1.576, 
parágrafo único, e 1.582, caput, do CC/2002, é no sentido de, em regra, limitar a sua incidência exclusivamente 
ao curador definitivo, especialmente diante da potencial irreversibilidade dos efeitos concretamente 
produzidos com a eventual procedência da ação de dissolução de vínculo conjugal ajuizada pelo curador 
provisório, inclusive no que diz respeito a terceiros. Diante desse cenário, é possível concluir, em síntese, que: 
(i) a ação em que se pleiteia a dissolução do vínculo conjugal, por possuir natureza personalíssima, deve ser 
ajuizada, em regra, pelo próprio cônjuge; (ii) excepcionalmente, admite-se a representação processual do 
cônjuge por curador, ascendente ou irmão; (iii) justamente em virtude de se tratar de representação de natureza 
absolutamente excepcional, a regra que autoriza terceiros a ajuizarem a ação de dissolução de vínculo conjugal 
deverá ser interpretada restritivamente, limitando-se a sua incidência apenas à hipótese de curatela definitiva; 
(iv) em situações ainda mais excepcionais, poderá o curador provisório ajuizar a ação de dissolução do vínculo 
conjugal em representação do cônjuge potencialmente incapaz, desde que expressa e previamente autorizado 
pelo juiz após a oitiva do Ministério Público, como orientam os arts. 749, parágrafo único, do CPC/2015, e 87 da 
Lei n. 13.146/2015. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.762.786-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, 
julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de indenização por danos morais. Partida de futebol. Agressões físicas e 
verbais. Responsabilidade civil configurada. Competência da Justiça Comum. 
Punição aplicada também na esfera da Justiça Desportiva. Irrelevância.   

DESTAQUE 

Agressões físicas e verbais perpetradas por jogador profissional contra árbitro de futebol, na ocasião de disputa 
de partida de futebol, constituem ato ilícito indenizável na Justiça Comum, independentemente de eventual 
punição aplicada na esfera da Justiça Desportiva.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 9.615/1998 (denominada "Lei 
Pelé"), a competência da Justiça Desportiva limita-se a transgressões de natureza eminentemente esportivas, 
relativas à disciplina e às competições desportivas. A doutrina preconiza que mesmo naquelas modalidades em 
que o contato físico é considerado normal, como no futebol, ainda assim os atletas devem sempre zelar pela 
integridade física do seu adversário. Eventual ato exacerbado, com excesso de violência, que possa ocasionar 
prejuízo aos demais participantes da competição, pode gerar a obrigação de reparação. In casu, a conduta do 
jogador, mormente a sorrateira agressão física pelas costas, revelou-se despropositada e desproporcional, 
transbordando em muito o mínimo socialmente aceitável em partidas de futebol, apta a ofender a honra e a 
imagem do árbitro, que estava zelando pela correta aplicação das regras esportivas. Assim, o alegado ilícito que 
o autor da demanda atribui ao réu, por não se fundar em transgressão de cunho estritamente esportivo, pode 
ser submetido ao crivo do poder judiciário, para que seja julgado à luz da legislação que norteia as relações de 
natureza privada, no caso, o Código Civil. (Informativo n. 637.) 
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PROCESSO REsp 1.676.623-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de prestação de contas. Contrato de agência. Promoção de venda de 
quotas de consórcio. Administração de bens de terceiros. Apuração unilateral 
da remuneração. Posse de documentos relevantes. Dever de prestar contas.  

DESTAQUE 

É cabível a propositura de ação de prestação de contas para apuração de eventual saldo, e sua posterior 
execução, decorrente de contrato relacional firmado entre administradora de consórcios e empresa responsável 
pela oferta das quotas consorciais a consumidores. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da utilização da ação de 
prestação de contas se orientou conforme a identificação da existência de uma relação de direito material 
consubstanciada em administração de interesses de terceiros. Com efeito, a natureza jurídica da relação de 
direito material encontra-se presente na ratio decidendi no enunciado n. 259/STJ ("a ação de prestação de 
contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária"), bem como, na via reversa, serviu de 
fundamento central para o afastamento do interesse de agir de clientes bancários para discutir relações de 
mútuo feneratício. Isso porque a ação de prestação de contas possui rito especial, muito mais célere e 
simplificado, no intuito de obter o rápido acertamento de lançamentos havidos a crédito ou a débito para, ao 
final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes. E essa maior celeridade somente se justifica em 
razão da existência de uma relação jurídica, na qual as partes reconhecem a transferência da administração de 
seus bens ou interesses a outrem. Ao aceitar o encargo de administrar interesses jurídicos de terceiros, nasce 
também, por decorrência lógica, o dever de prestar ao titular do direito todas as informações necessárias a 
respeito da administração, especialmente aquelas que se referem a pagamentos e recebimentos realizados em 
seu nome e que demonstram o efetivo resultado da administração realizada. No caso em análise, o vínculo entre 
as partes litigantes é típico contrato de agência, regulado pelos arts. 710 e seguintes do CC/2002, por meio do 
qual a promotora das vendas se obriga a disponibilizar ao consumidor a aquisição de quotas consorciais, 
mediante remuneração, recolhendo propostas e transmitindo-as a administradora do consórcio (contratante). 
Dessa forma, é evidente o dever de prestação de contas, sendo corolário lógico o reconhecimento da 
legitimidade ativa e passiva das partes contratantes. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.689.074-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 16/10/2018, DJe 18/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Multa cominatória fixada 
em demanda pretérita. Descumprimento. Dano moral configurado. 
Cumulação. Possibilidade. 

DESTAQUE 

É cabível o pedido de indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em 
demanda pretérita envolvendo as mesmas partes, na qual foi fixada multa cominatória. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inscrição indevida 
em cadastro de inadimplentes gera dano moral passível de indenização, salvo constatada a existência de outras 
anotações preexistentes àquela que deu origem a ação reparatória (Súmula 385/STJ). Na hipótese, o Magistrado 
de primeiro grau julgou procedente pedido de indenização, tendo em vista a manutenção da negativação do 
nome da autora em cadastro de proteção ao crédito mesmo após determinação judicial de retirada, proferida 
em processo distinto no qual foi fixada multa cominatória. A referida indenização visa a reparar o abalo moral 
sofrido em decorrência da verdadeira agressão ou atentado contra dignidade da pessoa humana. A multa 
cominatória, por outro lado, tem cabimento nas hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, sendo fixada 
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justamente com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento daquela obrigação. Encontra justificativa no 
princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das 
decisões judiciais cominatórias. Verifica-se, portanto, que os institutos em questão têm natureza jurídica e 
finalidades distintas. A multa tem finalidade exclusivamente coercitiva e a indenização por danos morais tem 
caráter reparatório de cunho eminentemente compensatório, portanto, perfeitamente cumuláveis. 
(Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.571.818-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 09/10/2018, DJe 15/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Honorários advocatícios contratuais. Gastos extraprocessuais. Cálculo das 
despesas processuais. Art. 20 do CPC/1973. Não inclusão 

DESTAQUE 

Os honorários advocatícios contratuais não se incluem nas despesas processuais do art. 20 do CPC/1973. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Destaca-se, inicialmente, que o art. 20 do CPC/1973, ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com 
base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos 
endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo. Os gastos 
extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem 
dentre aquelas despesas às quais faz alusão o art. 20 do CPC/1973, motivo pelo qual nelas não estão contidos 
os honorários contratuais, convencionados entre o advogado e o seu cliente, mesmo quando este vence a 
demanda. Assim, os honorários advocatícios contratuais não se incluem na rubrica despesas processuais do art. 
20 do CPC/1973, cabendo, pois, ao advogado buscar a via judicial adequada para exercer a sua pretensão de 
cobrança das respectivas verbas. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.709.562-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 16/10/2018, DJe 18/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA CPC/2015. Autos físicos. Litisconsórcio. Procuradores distintos. Sucumbência 
de apenas um dos litisconsortes. Prazo em dobro. Inaplicabilidade. Súmula n. 
641/STF. Preservação. 

DESTAQUE 

É inaplicável a contagem do prazo recursal em dobro quando apenas um dos litisconsortes com procuradores 
distintos sucumbe em processo com autos físicos na vigência do CPC/2015. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Regitre-se, inicialmente, que a razão da norma que amplia o prazo comum diz respeito à paridade de armas no 
processo, considerando a inevitável dificuldade de acesso aos autos físicos para o pleno exercício do direito de 
defesa, ante o interesse comum de litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia 
distintos, recorrerem da decisão que, em alguma medida, lhes é desfavorável. O fundamento para a excepcional 
contagem diferenciada do prazo no novo código segue a inteligência da Súmula n. 641/STF e a jurisprudência 
sedimentada sobre a matéria no código revogado. Nessa linha, a doutrina assinala que "para que exista direito 
ao prazo em dobro, há que se observarem dois requisitos cumulativos: existência de litisconsórcio e de prazo 
comum para os litisconsortes praticarem o ato processual. Se, por qualquer razão, não há prazo comum, mas 
exclusivo para apenas um dos litisconsortes, não há que se cogitar de prazo em dobro. Dessa forma, a razão da 
norma permanece idêntica, a de garantir acesso aos autos oportunizando a obtenção da tutela recursal que lhe 
pareça mais favorável. Tanto é assim que o CPC/2015 dispõe não se computar prazo diferenciado quando os 
autos do processo forem eletrônicos, permitindo aos litigantes amplo e irrestrito acesso aos autos. Daí porque 
se não houver sucumbência do litisconsorte, igualmente, não há se falar em prazo em dobro para recorrer. 
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Assim, a inteligência da Súmula n. 641/STF resta preservada em relação aos recursos interpostos sob a vigência 
do CPC/2015. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.757.033-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Cumprimento de sentença. Art. 523 do CPC/2015. Obrigação de pagar quantia 
certa. Inadimplemento. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor da 
dívida. Não inclusão da multa de dez por cento.   

DESTAQUE 

A multa de 10% (dez por cento) prevista pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015 não integra a base de cálculo dos 
honorários advocatícios.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, salienta-se que de acordo com o § 1º do art. 85 do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios 
no cumprimento provisório ou definitivo de sentença, caso não haja o adimplemento do valor estabelecido no 
referido título executivo judicial dentro do prazo previsto em lei. Eis, aqui, a aplicação do princípio da 
causalidade, o qual impõe ao devedor o pagamento da verba honorária em virtude da resistência à satisfação do 
crédito, acarretando, por conseguinte, a necessidade de postular a execução forçada. Para deflagrar o 
cumprimento de sentença, exige-se o requerimento expresso formulado pelo credor. Ocorrendo a intimação do 
executado, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para a satisfação do comando sentencial, após o qual o débito 
será acrescido de multa e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), totalizando, portanto, 
o aumento de 20% (vinte por cento). Nesse contexto, a base de cálculo da multa e da verba honorária é o valor 
do crédito perseguido na execução da sentença. Ou seja, calcula-se a multa sobre o montante executado e, em 
seguida, procede-se da mesma forma com os honorários devidos ao advogado. Portanto, a base de cálculo da 
multa e dos honorários advocatícios é a mesma, ou seja, ambos incidem sobre o débito. Por sua vez, a expressão 
"débito", presente no caput do art. 523 do CPC/2015, compreende o valor que o credor busca no cumprimento 
da sentença, acrescido, se houver, das custas processuais referentes à instauração da fase executiva, sem incluir 
a multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação no prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015). 
(Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.677.079-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Bem imóvel. Alienação fiduciária em garantia. Direitos do devedor fiduciante. 
Penhora. Impossibilidade. Bem de família legal. Lei n. 8.009/1990.   

DESTAQUE 

Os direitos do devedor fiduciante sobre imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia possuem 
a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato 
de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal 
(Lei n. 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). De início, para a aplicação da regra de 
impenhorabilidade do bem de família, a lei exige, em regra, que a propriedade pertença ao casal ou à entidade 
familiar, pois o legislador utilizou o termo "imóvel residencial próprio". Por conseguinte, se o imóvel sobre o 
qual incidiu a constrição pertence a terceiro não integrante do grupo familiar, este não pode, em regra, alegar a 
referida proteção legal. Contudo, a doutrina, alicerçada nos propósitos sociais tutelados pela Lei n. 8.009/1990, 
afirma que a proteção da impenhorabilidade também visa proteger a posse da família sobre o imóvel utilizado 
para a sua moradia, ainda que não tenha o título de propriedade. Nesse contexto, a exegese que melhor 
representa o objetivo legal compreende que a expressão "imóvel residencial próprio" engloba a posse advinda 
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de contrato celebrado com a finalidade de transmissão da propriedade, a exemplo do compromisso de compra 
e venda ou de financiamento de imóvel para fins de moradia. Isso porque não se pode perder de vista que a 
proteção abrange o imóvel em fase de aquisição, sob pena de impedir que o devedor adquira o bem necessário 
à habitação da entidade familiar. Assim, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, 
havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si (art. 25, caput, da 
Lei n. 9.514/1997), deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. (Informativo n. 635.)  

 

PROCESSO REsp 1.639.035-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por maioria, 
julgado em 18/09/2018, DJe 15/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Contratos coligados. Abertura de crédito e swap. Princípio da gravitação 
jurídica. Compromisso arbitral. Extensão da eficácia. Possibilidade.   

DESTAQUE 

Reconhecida a coligação contratual, é possível a extensão da cláusula compromissória prevista no contrato 
principal de abertura de crédito aos contratos de swap.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente registre-se que nos contratos coligados as partes celebram uma pluralidade de negócios jurídicos 
tendo por desiderato um conjunto econômico, criando entre eles efetiva dependência. Nesse sistema, o contrato 
reputado como sendo o principal determina as regras que deverão ser seguidas pelos demais instrumentos 
negociais que a este se ajustam. Assim, além da necessidade de interpretação em conjunto dos referidos 
contratos soma-se a incidência do princípio da gravitação jurídica, pelo qual, de acordo com a doutrina, tudo o 
que ocorre no contrato principal repercute no acessório. Dessa forma, não se mostra razoável que uma cláusula 
compromissória inserta no contrato principal de abertura de crédito não tenha seus efeitos estendidos aos 
contratos de swap. (Informativo n. 635.)  

 

PROCESSO REsp 1.731.464-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 25/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Ação de cobrança. Distribuição de lucro. Sociedade empresária limitada. 
Ilegitimidade passiva do sócio não configurada. Citação da sociedade. 
Desnecessidade.   

DESTAQUE 

Na ação de cobrança, é desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro 
social integram a lide.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos termos do art. 601, parágrafo único, do NCPC, na ação de dissolução parcial de sociedade limitada, é 
desnecessária a citação da sociedade empresária se todos os que participam do quadro social integram a lide. 
Assim, da mesma forma, não há motivo para reconhecer o litisconsórcio passivo na hipótese de simples 
cobrança de valores quando todos os sócios foram citados. Por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade 
passiva do sócio ou necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a sociedade, tendo em conta que, se 
todos os sócios já integram a lide, consideram-se representados os interesses da sociedade empresária. Além 
do mais, na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da instrumentalidade das formas, 
sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250, ambos do CPC/1973 (arts. 
282 e 283, ambos do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de invalidade quando deles não tenham 
decorrido prejuízos concretos. (Informativo n. 635.)  
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PROCESSO REsp 1.678.209-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

TEMA Devedor no juízo cível comum e credor na Justiça do Trabalho. Penhora no 
rosto dos autos de execução trabalhista. Possibilidade. Ordem emanada do 
juízo da execução cível. Poder geral de cautela. Falecimento do reclamante. 
Conflito entre direito à herança de menor e o direito à tutela executiva. 
Competência do juízo do inventário para análise qualitativa do crédito 
bloqueado. 

DESTAQUE 

É possível a penhora, determinada por juízo da execução cível, no rosto dos autos de execução trabalhista de 
reclamante falecido, devendo a análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade ser feita pelo 
juízo do inventário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de controvérsia em torno da possibilidade de penhora no rosto dos autos de execução trabalhista por 
ordem emanada do juízo executivo cível, após o falecimento do reclamante, com base no seu poder geral de 
cautela. Na hipótese, o devedor no juízo cível comum era credor na Justiça do Trabalho. Por sua vez, os herdeiros 
do devedor alegaram o caráter alimentar da verba penhorada (art. 649, IV, do CPC/1973). Ora, é sabido que, na 
Justiça do Trabalho, o falecimento do reclamante, credor de verbas trabalhistas, não desnatura a qualidade de 
seu crédito, que é alcançado pelo juízo especial ao inventariante ou ao dependente do INSS, nas hipóteses do 
teto do valor previsto na Lei n. 8.212/1991. Todavia, arrecadado o bem a ser objeto de partilha no juízo do 
inventário entre os herdeiros e os credores do falecido, naquele juízo deverá ser feita a análise da qualidade do 
crédito e sua eventual impenhorabilidade, em razão de um herdeiro ser menor e presumidamente dependente 
da verba alimentar. Assim, o juízo do inventário é o competente para o exercício da ponderação entre o direito 
de herança do menor ao crédito alimentar e o direito a tutela executória dos credores do falecido pai. Portanto, 
possível a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista como medida cautelar de tutela provisória, em que o 
juízo da execução, com o fito de evitar lesão ao direito de crédito, bloqueia verbas que deverão ser encaminhadas 
ao juízo do inventário antes de alcançar diretamente os herdeiros. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.559.791-PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 28/08/2018, DJe 31/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução de título extrajudicial. Réu falecido antes do ajuizamento da ação. 
Habilitação, sucessão ou substituição processual. Desnecessidade. Ausência 
de citação válida. Emenda à inicial para correção do polo passivo. Faculdade. 
Pretensão dirigida ao espólio. Arts. 43, 265 e 1.055 do CPC/1973.   

DESTAQUE 

É admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição de executado pelo seu espólio, em execução 
ajuizada em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve 
ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda 
à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. De acordo com os arts. 43 
e 1.055, ambos do CPC/1973, os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância 
quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa 
da qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação. Daí porque, inclusive, não há que se falar em 
suspensão do processo na forma do art. 265, I, do CPC/1973. Na verdade, a situação em que a ação judicial é 
ajuizada em face de réu preteritamente falecido revela a existência de ilegitimidade passiva do de cujus, 
devendo, pois, ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar 
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o polo passivo, sobretudo porque, evidentemente, ainda não terá havido ato citatório válido e, portanto, o 
aditamento à inicial é admissível independentemente de aquiescência do réu, conforme expressamente 
autorizam os arts. 264 e 294 do CPC/1973, a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-
processual em que deduzida a pretensão executiva, especialmente porque o espólio responderá pelas dívidas 
do falecido (art. 597 do CPC/1973). (Informativo n. 632.)  

 

PROCESSO REsp 1.584.441-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado 
em 21/08/2018, DJe 31/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Sociedade empresarial estrangeira. Representação no Brasil. Art. 835 do 
CPC/1973 (art. 83 do NCPC). Prestação de caução. Desnecessidade.   

DESTAQUE 

Não é necessária a prestação de caução para o ajuizamento de ação por sociedade empresarial estrangeira 
devidamente representada no Brasil.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação de caução para a empresa estrangeira litigar no 
Brasil, se não dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual sucumbência (art. 835 do 
CPC/1973). Na verdade, é uma espécie de fiança processual para não tornar melhor a sorte dos que demandam 
no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se, pendente a lide, pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessas 
condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos causados ao demandado (EREsp 179.147/SP, Rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 1º/8/2000, DJ 30/10/2000). Entretanto, nos 
termos do art. 88, I, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondente ao art. 21, I, parágrafo único, do NCPC), 
considera-se domiciliada no território nacional a pessoa jurídica estrangeira que tiver agência, filial ou sucursal 
estabelecida no Brasil. Desse modo, a sociedade empresarial estrangeira com representante no Brasil não 
precisa pagar caução para agir em juízo. (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO REsp 1.732.807-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 14/08/2018, DJe 17/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de divórcio. Exclusão de patronímico adotado pela cônjuge por ocasião 
do casamento. Revelia. Manifestação expressa da vontade. Necessidade. 
Direito da Personalidade. Indisponibilidade.  

DESTAQUE 

A revelia em ação de divórcio na qual se pretende, também, a exclusão do patronímico adotado por ocasião do 
casamento não significa concordância tácita com a modificação do nome civil.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese em exame, o marido ajuizou a ação de divórcio em que foi pedido para que a esposa fosse obrigada 
a excluir o patronímico adquirido por ocasião do casamento, sem contestação. O fato de ex-cônjuge ter sido 
revel, todavia, não induz à procedência do pedido de exclusão do patronímico adotado anteriormente. De um 
lado, observe-se que litígio envolve direitos indisponíveis (art. 320, II, CPC/73), especialmente o direito ao 
nome, assim compreendido como o prenome e o patronímico, um dos elementos estruturantes dos direitos da 
personalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que diz respeito à própria identidade pessoal do 
indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e perante a sociedade em que 
vive. De outro lado, não se pode olvidar que a revelia produz seu mais relevante efeito tão somente sobre as 
questões de fato e, na hipótese, sequer foram deduzidas pelo recorrente como por exemplo, o hipotético uso do 
prestígio decorrente do patronímico após o rompimento do vínculo conjugal, com negativos reflexos 
patrimoniais ou morais. Assim, é inadmissível deduzir que a ausência de contestação da recorrida equivaleria a 
alguma espécie de aquiescência ou concordância tácita para com a pretensão de retorno ao nome de solteira, 
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modificação para a qual se exige, indiscutivelmente, a sua manifestação expressa de vontade. (Informativo n. 
631.) 

 

PROCESSO REsp 1.361.226-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Usucapião extraordinária. Prescrição aquisitiva. Prazo. Implementação. Curso 
da demanda. Possibilidade. Fato superveniente. Art. 462 do Código de 
Processo Civil de 1973. Contestação. Interrupção da posse. Inexistência.   

DESTAQUE 

É possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel com a implementação do requisito temporal no curso 
da demanda.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Registre-se inicialmente que, à luz do art. 462 do Código de Processso Civil de 1973, é dever do magistrado levar 
em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo 
fazê-lo independentemente de provocação das partes. O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve 
refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa 
de pedir e com o pedido. Assim, cabe ao magistrado examinar o requisito temporal da usucapião ao proferir a 
sentença, permitindo que o prazo seja completado no curso do processo judicial. Essa linha de raciocínio 
também é confirmada pelo Enunciado n. 497 da V Jornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual "o prazo, 
na ação de usucapião pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual 
do autor". Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido 
reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra 
em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Na hipótese, 
havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de 
origem que estão presentes todos os demais requisitos, deve ser declarada a usucapião. Além disso, incumbe 
ressaltar que a contestação apresentada pelo réu não impede o transcurso do lapso temporal. Com efeito, a 
mencionada peça defensiva não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo 
autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião. Contestar, no caso, impõe mera 
oposição à usucapião postulada pelos autores, e não à posse. (Informativo n. 630.)  

 

PROCESSO REsp 1.722.633-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 07/08/2018, DJe 10/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de restauração de autos. Prazo para propositura. Provimento da 
Corregedoria local. Norma de natureza processual. Usurpação de competência 
da União. Violação do devido processo legal.   

DESTAQUE 

Tribunal de Justiça não tem competência para, por meio de provimento da respectiva Corregedoria, estabelecer 
prazo para a propositura de ação de restauração de autos.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A restauração de autos visa à recomposição do conjunto de peças documentais do processo desaparecido, assim 
como à responsabilização do causador do desaparecimento. No entanto, verifica-se que o CPC/1973 e o 
CPC/2015 não preveem prazo para a sua propositura. No caso analisado, Corregedoria de Tribunal de Justiça 
fixou termo final para o seu ajuizamento sob pena de a parte perder o direito à restauração dos autos e ser 
obrigada a propor novamente a ação principal, criando verdadeiro prazo decadencial. A desse prazo decadencial 
é norma que impõe limite ao exercício do direito pela parte e, consequentemente, à prestação da atividade 
jurisdicional pelo Estado, razão pela qual não pode ser considerada mera regra de procedimento. Normas 
puramente procedimentais, com efeito, não podem adentrar aspectos típicos do processo, como competência, 
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prazos, recursos ou provas são normas que versam sobre questões internas do órgão jurisdicional (interna 
corporis), de simples organização judiciária, a exemplo da autuação, distribuição e protocolo, custas processuais, 
lavratura de certidões, informações estatísticas, etc. Tal previsão, ademais, viola a garantia do devido processo 
legal, na sua vertente substancial, porquanto não é razoável que o silêncio do legislador possa ser interpretado 
pelo órgão jurisdicional em prejuízo da parte que não deu causa ao desaparecimento dos autos, sequer em favor 
daquela que se beneficia da suspensão do processo. Assim, ao estabelecer prazo para a propositura da ação de 
restauração de autos com a apresentação dos documentos necessários, o Tribunal de Justiça editou norma 
processual - cuja competência legislativa foi atribuída, pela Constituição Federal, privativamente à União (art. 
22, I, CF/1988) - em ofensa ao devido processo legal, e violou os arts. 1.063 e seguintes do CPC/1973 (arts. 712 
e seguintes do CPC/2015). (Informativo n. 630.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.667.227-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Busca e apreensão. Caminhão. Garantia fiduciária. Inadimplemento de 
contrato de empréstimo. Equipamento de monitoramento. Pertença. 
Restituição ao devedor. Necessidade. 

DESTAQUE 

O equipamento de monitoramento acoplado em caminhão é qualificado como pertença e pode ser retirado pelo 
devedor fiduciante que o colocou.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que pertenças são bens que - a despeito da específica destinação acessória, na 
medida em que atendem a finalidade econômico-social da coisa principal - são facilmente destacáveis do bem 
principal, sem prejuízo de sua essência, de sua finalidade ou de seu valor econômico (substancialmente 
considerado). A partir de tais características, devidamente delineadas, é de se concluir que o equipamento de 
monitoramento acoplado ao caminhão consubstancia uma pertença, a qual atende, de modo duradouro, à 
finalidade econômico-social do referido veículo, destinando-se a promover a sua localização e, assim, reduzir os 
riscos de perecimento produzidos por eventuais furtos e roubos, a que, comumente, estão sujeitos os veículos 
utilizados para o transporte de mercadorias. Trata-se, indiscutivelmente, de "coisa ajudante" que atende ao uso 
do bem principal. Desse modo, sua retirada do caminhão, tal como postulado pelo devedor fiduciante, não altera 
a natureza do bem principal, em nada prejudica sua função finalística, tampouco reflete uma depreciação 
econômica de tal monta que torne inviável, sob tal aspecto, a separação. Efetivamente, o inadimplemento do 
contrato de empréstimo para aquisição de caminhão dado em garantia, a despeito de importar na consolidação 
da propriedade do mencionado veículo nas mãos do credor fiduciante, não conduz ao perdimento da pertença 
em favor deste. O equipamento de monitoramento, independentemente do destino do caminhão, permanece 
com a propriedade de seu titular, o devedor fiduciário, ou em sua posse, a depender do título que ostente, salvo 
se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das 
circunstâncias do caso, tal solução for a indicada. (Informativo n. 629.) 

 

 

PROCESSO REsp 1.698.814-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Locação. Imóvel não residencial. Parcelamento de débitos fiscais pelo 
locatário. Ajuizamento de ação renovatória. Possibilidade.   

DESTAQUE 

A certidão de parcelamento fiscal é suficiente para suprir a exigência prevista no inciso III do art. 71 da Lei n. 
8.245/1991 (Lei de Locações) para efeito do ajuizamento de ação renovatória de locação empresarial.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, relembre-se que a principal finalidade da ação renovatória é a proteção do fundo de comércio 
desenvolvido pelo empresário locatário pelo longo período em que instalado no local, investindo na locação 
comercial, na constituição de clientela, na publicidade do ponto comercial, além da própria valorização do 
imóvel locado. Por isso, o Estado reconhece ao locatário de imóvel comercial, buscando a proteção do seu fundo 
de comércio, o direito à renovação compulsória do seu contrato de locação, uma vez atendidos os requisitos 
elencados no art. 51 da Lei de Locações (LL). Além disso, estabeleceu o legislador procedimentos especiais para 
veiculação das ações locatícias em geral. Especificamente quanto ao direito de renovação, o procedimento está 
previsto no artigo 71 da LL, contendo a exigência legal de instrução da petição inicial com a juntada de diversos 
documentos, inclusive a prova de quitação dos tributos e taxas incidentes sobre o imóvel locado (inciso III do 
artigo 71). Partindo-se de uma interpretação sistemática e teleológica desse dispositivo, aceita-se a 
comprovação do parcelamento fiscal no momento do ajuizamento da demanda, com a demonstração de sua 
quitação durante o processo. Em primeiro lugar, ocorreu efetivamente a quitação dos tributos, encaminhado 
mediante o parcelamento fiscal, ainda que durante o processo. Em segundo lugar, ficam descaracterizados os 
efeitos da inadimplência durante o parcelamento fiscal autorizada pelo ente público. Em terceiro lugar, por fim, 
essa medida não causa qualquer prejuízo ao locador, não podendo o parcelamento do débito fiscal ser 
considerado como falta grave ao disposto no contrato de locação, prestigiando-se a manutenção do pacto e a 
proteção do fundo de comércio. (Informativo n. 629.) 

 

PROCESSO REsp 1.578.848-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Embargos de terceiro. Reconvenção. Não cabimento. CPC/1973. 
Incompatibilidade de ritos. 

DESTAQUE 

Não é cabível a reconvenção apresentada em embargos de terceiro, sob a égide do Código de Processo Civil de 
1973. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o rito dos embargos de terceiro após a fase de contestação não é ordinário, 
mas especial, ou seja, aquele previsto para as medidas de natureza cautelar. Daí se concluir pelo não cabimento 
de reconvenção nos embargos de terceiro, pois aquela pressupõe a compatibilidade procedimental. Essa 
exigência decorre do fato de que as ações (principal e reconvencional) terão processamento conjunto, não se 
admitindo a prática de atos apenas em uma das demandas, sob pena de causar tumulto processual e retardar a 
prestação jurisdicional. Quando se fala em embargos de terceiro, esse requisito assume superlativa relevância, 
pois se trata de demanda de rito célere, que busca assegurar um bem da vida em caráter de urgência. Além disso, 
os embargos de terceiro geralmente estão vinculados a uma ordem judicial emanada de outra demanda, que 
também sofreria as consequências do retardamento provocado pela apresentação de reconvenção. Nesse 
contexto, independentemente do preenchimento do requisito disposto no artigo 315 do Código de Processo 
Civil de 1973 (conexão do objeto da reconvenção com o da ação principal), exige-se, em qualquer caso, a 
compatibilidade procedimental nos moldes do que ocorre com a cumulação de pedidos prevista no artigo 292, 
§ 1º, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973. Deste modo, é incabível a reconvenção apresentada em 
embargos de terceiro sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. (Informativo n. 628.) 
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PROCESSO REsp 1.624.050-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 19/06/2018, DJe 22/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de alimentos. Diferença de valor ou percentual entre filhos. 
Possibilidade. Excepcionalidade. Necessidades distintas entre os 
alimentandos. Capacidades de contribuições diferenciadas dos genitores.   

DESTAQUE 

Excepcionalmente, é admissível a fixação de alimentos em valores ou em percentuais diferentes entre os filhos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, ressalta-se que do princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, § 6º, da Constituição 
Federal, deduz-se que não deverá haver, em regra, diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados 
à prole, pois se presume que, em tese, os filhos - indistintamente - possuem as mesmas demandas vitais, tenham 
as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa 
humana. A igualdade entre os filhos, todavia, não tem natureza absoluta e inflexível, sendo possível vislumbrar 
situações em que a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre a prole é admissível, razoável e 
até mesmo indispensável, seja a questão examinada sob a ótica da necessidade do alimentado, seja o tema visto 
sob o enfoque da capacidade contributiva dos alimentantes. Exemplificando, um filho portador de uma doença 
congênita pode receber um valor ou percentual diferenciado em relação ao filho nascido saudável, pois possui 
uma necessidade específica que objetivamente justifica a distinção, não havendo ofensa ao princípio 
constitucional da igualdade. A mesma regra se aplica quando se examina a questão sob a perspectiva da 
capacidade de contribuição do alimentante, sobretudo quando se constata que a regra do art. 1.703 do CC/2002 
estipula que é dever de ambos os cônjuges contribuir para a manutenção dos filhos na proporção de seus 
recursos. Assim, poderá ser justificável a fixação de alimentos diferenciados entre a prole se, por exemplo, sendo 
os filhos oriundos de distintos relacionamentos, houver melhor capacidade de contribuição de um genitor ou 
genitora em relação ao outro. (Informativo n. 628.) 

 

PROCESSO REsp 1.740.260-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Juros moratórios. Termo final. Efetivo pagamento da indenização. Bloqueio 
judicial de bens. Medida constritiva de natureza preventiva.   

DESTAQUE 

A mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro 
processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso concreto, as instâncias ordinárias consignaram que o requerido desrespeitou os limites de seu mandato 
ao reter indevidamente quantias que pertenciam à requerente, na condição de seu advogado, realizando o 
levantamento de alvarás judiciais sem efetuar os respectivos repasses. O requerido foi condenado ao pagamento 
integral dos valores sacados, acrescidos de juros e correção monetária, além de indenização por danos morais. 
Quanto aos juros moratórios, o requerido pretende, em síntese, a interrupção da incidência sob o argumento de 
que foi determinado o bloqueio judicial dos seus bens no âmbito de ação civil pública em que também é réu, na 
qual se discutiriam fatos conexos aos tratados na presente demanda. Para tanto, defende a aplicação, por 
analogia, do entendimento de que o depósito integral para garantia do juízo faz cessar a mora. No entanto, a 
mera notícia de decisão judicial determinando a indisponibilidade forçada dos bens do réu, no cerne de outro 
processo, com objeto e partes distintas, não possui o condão de interromper a incidência dos juros moratórios. 
O bloqueio judicial dos bens é medida constritiva de natureza preventiva que não se confunde com a sistemática 
do depósito judicial em garantia e não caracteriza, de forma alguma, a satisfação voluntária da obrigação. De 
fato, a constrição apenas impede que o réu promova atos tendentes a dilapidar seu patrimônio, causando ainda 
maiores prejuízos aos seus credores. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a interrupção da mora 
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antes do efetivo pagamento da indenização, pois a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 
(Informativo n. 629.)  

 

PROCESSO REsp 1.361.354-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Seguro de vida. Indenização. Natureza alimentar. Impenhorabilidade. 40 
(quarenta) salários mínimos. Limitação. Aplicação analógica do art. 649, X, do 
CPC/1973.   

DESTAQUE 

A impenhorabilidade dos valores recebidos pelo beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 
(quarenta) salários mínimos.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se possibilidade de penhora da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida quando a 
indenização é incorporada ao seu patrimônio. Cumpre salientar, de início, que há de prevalecer o direito do 
beneficiário do seguro de vida sobre o direito do credor, de modo a preservar o mínimo necessário à sua 
sobrevivência. A finalidade do seguro de vida é proporcionar um rendimento a alguém, não o deixando à míngua 
de recursos. A razão da impenhorabilidade, portanto, está no caráter alimentar do benefício. Registre-se que a 
natureza alimentar da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida foi presumida pelo legislador, 
constituindo-se em projeção futura em prol do sustento e subsistência do beneficiário, razão por que conferiu a 
impenhorabilidade de tal benefício. A impenhorabilidade estabelecida em favor do beneficiário, portanto, deve 
corresponder à finalidade do seguro de vida, que é criar um fundo alimentar, prospectivo e resguardado, e não 
se traduzir em mais um meio para pagamento de dívidas. Nesse sentido, ao invés de imputar ao beneficiário do 
seguro o ônus de provar sua condição socioeconômica para aferir a natureza alimentar da indenização, deve-se 
limitar o montante impenhorável em 40 (quarenta) salários mínimos, por aplicação analógica do art. 649, X, do 
CPC/1973. A quantia que a exceder poderá ser utilizada para saldar os débitos dos credores do beneficiário do 
seguro. Ressalte-se que a natureza alimentar da indenização recebida com o seguro de vida se assemelha às 
verbas salariais do art. 649, IV, do CPC/1973, que destaca serem impenhoráveis "as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família". (Informativo n. 628.)  

 

PROCESSO REsp 1.710.750-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 15/05/2018, DJe 18/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Recuperação judicial. Suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação 
de soerguimento. Não cabimento. Razoabilidade não verificada. Ofensa ao 
princípio da preservação da empresa. Inocorrência.  

DESTAQUE 

Ação de compensação por danos morais movida contra empresa em recuperação judicial não deve permanecer 
suspensa até o trânsito em julgado da decisão final proferida no processo de soerguimento.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, cumpre salientar que, no que se refere ao prazo previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE - segundo o qual o 
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende, por 180 dias, o curso da prescrição e de todas 
as ações e execuções em face do devedor, este Tribunal Superior manifestou, reiteradamente, entendimento no 
sentido de que o mero decurso do prazo não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas 
movidas contra o devedor. Isso porque, de acordo com o entendimento assentado, a suspensão também 
encontra fundamento nos arts. 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, que veiculam as normas que garantem a 
preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse do devedor, 
devendo-se considerar, outrossim, a complexidade envolvida em cada processo de recuperação, resultante da 
dimensão ou do enredamento das relações jurídicas travadas pela sociedade que busca o soerguimento. 
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Todavia, a extrapolação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não pode consistir em expediente que 
conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo 
relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso. 
As exceções autorizadas pela jurisprudência desta Corte impedem tão somente que a retomada da marcha 
processual das ações movidas contra a sociedade recuperanda ocorram automaticamente em razão do mero 
decurso do prazo de 180 dias. Entretanto, manter as ações contra a recuperanda suspensas 
indiscriminadamente depois de aprovado o plano de soerguimento feriria a própria lógica recuperacional, na 
medida em que, a partir da consolidação assemblear, os créditos devidos devem ser satisfeitos - sejam aqueles 
cujas condições de exigibilidade foram mantidas, sejam aqueles em que tais condições foram alteradas -, sob o 
risco de o processo ser convolado em falência (art. 73, IV, da LFRE), sendo certo que, caso o crédito não integre 
o plano aprovado, não há óbice legal ao prosseguimento da ação. Deste modo, não é sequer razoável admitir 
que, no particular, a autora da ação de compensação por danos morais tenha de suportar o ônus que a suspensão 
pleiteada pelo devedor lhe acarretaria, haja vista a pequena dimensão pecuniária de seu crédito quando 
comparado ao porte econômico da empresa recuperanda e o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação 
(aproximadamente seis anos), o que resultaria em afronta ao princípio da efetividade da jurisdição 
(Informativo n. 627.)   

 

PROCESSO REsp 1.698.717-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 07/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO REGISTRAL 

TEMA Homologação de acordo extrajudicial. Retificação de registo civil de menor. 
Procedimento legal. Requisitos. Apuração sobre erro ou falsidade do registro. 
Participação do Ministério Público. Prova pericial em juízo. Estudo 
psicossocial. Obrigatoriedade.   

DESTAQUE 

É inadmissível a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro civil de menor em juízo sem a 
observância dos requisitos e procedimento legalmente instituído para essa finalidade.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal é definir se é válido acordo extrajudicial, posteriormente homologado em juízo, por meio 
do qual as partes transacionaram sobre a retificação do registro civil de um menor, a fim de que fosse substituído 
o nome do pai registral pelo suposto pai biológico em seu registro de nascimento. O negócio jurídico celebrado 
pelas partes teve como objeto um direito personalíssimo, sobre o qual não se admite a transação, o que se 
depreende da interpretação a contrario sensu do art. 841 do CC/2002. Ademais, é bastante razoável afirmar, 
inclusive, que o referido negócio jurídico sequer preenche os requisitos básicos previstos no art. 104, II e III, do 
CC/2002, uma vez que se negociou objeto ilícito - direitos da personalidade de um menor - sem que tenha sido 
observada a forma prescrita em lei quando se trata de retificação de registros civis. O formalismo ínsito às 
questões e ações de estado não é um fim em si mesmo, mas, ao revés, justifica-se pela fragilidade e relevância 
dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, que devem ser integralmente tutelados pelo 
Estado. Assim, é inadmissível a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro civil em juízo, 
ainda que fundada no princípio da instrumentalidade das formas, devendo serem respeitados os requisitos e o 
procedimento legalmente instituídos para essa finalidade, que compreendem, dentre outros, a investigação 
acerca de erro ou falsidade do registro anterior, a concreta participação do Ministério Público, a realização de 
prova pericial consistente em exame de DNA em juízo e sob o crivo do mais amplo contraditório e a realização 
de estudos psicossociais que efetivamente apurem a existência de vínculos socioafetivos com o pai registral e 
com a sua família extensa (Informativo n. 627.)   
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PROCESSO REsp 1.724.718-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 22/05/2018, DJe 29/05/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Restabelecimento de nome do solteiro. Falecimento do cônjuge. Possibilidade. 

DESTAQUE 

É admissível o restabelecimento do nome de solteiro na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo 
falecimento do cônjuge.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, não se pode olvidar que o direito ao nome, assim compreendido como o prenome e o patronímico, 
é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que 
diz respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no 
ambiente familiar e perante a sociedade em que vive. Nesse caminho, a despeito da inexistência de previsão 
legal específica acerca do tema (eis que a lei apenas versa sobre uma hipótese de retomada do nome de solteiro: 
pelo divórcio) e da existência de interesse público estatal na excepcionalidade da alteração do nome civil 
(porque é elemento de constante identificação social), deve sobressair, à toda evidência, o direito ao nome 
enquanto atributo dos direitos da personalidade, de modo que este deverá ser o elemento preponderante na 
perspectiva do intérprete do texto legal, inclusive porque o papel identificador poderá ser exercido por outros 
meios, como o CPF ou o RG. Em síntese, sendo a viuvez e o divórcio umbilicalmente associados a um núcleo 
essencial comum - existência de dissolução do vínculo conjugal - não há justificativa plausível para que se trate 
de modo diferenciado as referidas situações, motivo pelo qual o dispositivo que apenas autoriza a retomada do 
nome de solteiro na hipótese de divórcio deverá, interpretado à luz do texto constitucional e do direito de 
personalidade próprio da viúva, que é pessoa distinta do falecido, ser estendido também às hipóteses de 
dissolução do casamento pela morte de um dos cônjuges (Informativo n. 627.)  

 

PROCESSO RMS 53.602-AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
05/06/2018, DJe 07/06/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Competência. Juizado Especial Cível. Ação de cobrança. Associação de 
moradores de loteamento urbano. Taxas de manutenção de áreas comuns. 
Morador não associado. 

DESTAQUE 

O Juizado Especial Cível é competente para o processamento e o julgamento de ação proposta por associação de 
moradores visando à cobrança de taxas de manutenção de loteamento em face de morador não associado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei n. 9.099/1995 dispõe que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para o julgamento das causas de 
menor complexidade, assim consideradas aquelas que se enquadrem em algumas das hipóteses previstas em 
seu art. 3º. Neste dispositivo legal, o legislador ordinário fez uso de dois critérios distintos - quantitativo e 
qualitativo - para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade", aí incluindo as ações que, no 
revogado Código de Processo Civil de 1973, submetiam-se ao procedimento sumário (art. 275, II, do CPC/1973). 
Dentre elas, verifica-se a ação "de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio" 
(alínea "b"). Apesar de o condomínio não se enquadrar nas hipóteses previstas no parágrafo primeiro do art. 8º 
da Lei 9.099/1999 - dado se tratar de ente despersonalizado, com capacidade meramente processual - a 
jurisprudência do STJ, acertadamente, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para 
figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial. No particular, a hipótese não é de cobrança de 
quota-parte devida por condômino para atender às despesas do condomínio devidamente estabelecido na 
forma da Lei n. 4.591/1964 e do art. 1.331 e seguintes do Código Civil de 2002, mas sim de cobrança de taxa de 
manutenção de áreas comuns instituída por associação de proprietários de loteamento fechado. Essas situações 
não se confundem, porém, apresentam semelhança tal a exigir a aplicação da mesma razão de decidir quanto à 
fixação, em abstrato, da competência. Dessa maneira, havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade 
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técnico-probatória, não se vislumbra motivo razoável para impedir que as referidas associações proponham a 
ação de cobrança no âmbito dos Juizados Especiais (Informativo n. 627.) 

 

PROCESSO REsp 1.495.920-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por maioria, 
julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução de título extrajudicial. Contrato eletrônico de mútuo assinado 
digitalmente. Executividade. Ausência de testemunhas. Possibilidade. 

DESTAQUE 

O contrato eletrônico de mútuo com assinatura digital pode ser considerado título executivo extrajudicial. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, registre-se que o rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em numerus 
clausus, deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. É 
possível, no entanto, o excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos 
eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso 
intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, visto que nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, 
inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução 
tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se 
servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. Nesse sentido, a assinatura 
digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade 
certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o 
documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser 
sigilosamente enviados. Ademais, é necessário destacar que, com base nos precedentes desta Corte, em regra, 
exigem-se duas testemunhas em documento físico privado para que seja considerado executivo, mas 
excepcionalmente, poderá ele dar azo a um processo de execução, sem que se tenha cumprido esse requisito 
formal entendimento este deve-se aplicar aos contratos eletrônicos, desde que observadas as garantias mínimas 
acerca de sua autenticidade e segurança (Informativo n. 627.) 

 

PROCESSO REsp 1.608.048-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Ação de exigir contas. Acionista. Pagamento de dividendos, juros sobre capital 
próprio e outros rendimentos inerentes à titularidade de ações. Prazo 
prescricional trienal.  

DESTAQUE 

A pretensão do titular de ações de exigir contas da sociedade anônima referente ao pagamento de dividendos, 
juros sobre capital próprio e demais rendimentos inerentes às respectivas ações prescreve em três anos.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, consigna-se que em relação à pretensão de prestar/exigir contas, como regra, não há um prazo 
específico para o seu exercício, o que atrai, de modo geral, a aplicação do prazo residual de 10 (dez) anos, 
constante do art. 205 do Código Civil. Note-se que o exercício da pretensão de exigir contas não depende, 
propriamente, da existência de saldo a favor do demandante. Porém, caso existente, o exercício da pretensão 
satisfativa do crédito verificado, observa, implicitamente, o mesmo prazo prescricional da pretensão de exigir, 
afinal tais pretensões são exercidas no bojo da mesma ação. Observa-se, portanto, que as pretensões de exigir 
contas e a de obter o ressarcimento, na eventualidade de se apurar a existência de crédito a favor do 
demandante, embora não se confundam, são imbricadas entre si e instrumentalizadas na mesma ação, a 
observar, por isso, necessariamente, o mesmo prazo prescricional. No tocante à pretensão do titular de ações 
de haver dividendos de sociedade anônima, a lei especial regente das sociedades anônimas, preceitua que 
prescreve em 3 (três) anos a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à 
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disposição do acionista (art. 287, II, a, da Lei n. 6.404/1976). O dispositivo legal citado alude à pretensão de 
haver dividendos, e, não textualmente, à pretensão de prestar as correlatas contas. Porém, não se pode deixar 
de reconhecer que a pretensão do acionista de exigir contas da companhia não se exaure na sua simples 
prestação, pois se destina, ainda, à apuração de saldo de dividendos e, caso existente, também à sua satisfação. 
Assim, estabelecido por lei especial, regente da matéria posta, que a ação para haver dividendos da companhia 
prescreve em 3 (três) anos, a veiculação de tal pretensão, no bojo de ação de prestação de contas - mesmo que 
eventual -, deve observar o aludido prazo prescricional (Informativo n. 627.)   

 

PROCESSO REsp 1.584.088-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 15/05/2018, DJe 18/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de Inventário. Citação de herdeiros que residem em comarca distinta da 
que tramita a ação. Art. 999, § 1º do CPC/1973. Vedação de citação por oficial 
de justiça. Herdeiros conhecidos e que estão em local sabido. Citação por carta 
com aviso de recebimento.   

DESTAQUE 

Tendo sido declinados na petição inicial todos os dados pessoais indispensáveis à correta identificação dos 
herdeiros, inclusive os seus respectivos endereços, devem ser eles citados pessoalmente por carta com aviso de 
recebimento, vedada a citação por oficial de justiça.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação por edital dos herdeiros que não residem na comarca em 
que tramita a ação de inventário, ainda que sejam eles conhecidos e estejam em local certo e sabido. O art. 999, 
§1º, do CPC/1973 determina que: "citar-se-ão, conforme o disposto nos arts. 224 a 230, somente as pessoas 
domiciliadas na comarca por onde corre o inventário ou que aí foram encontradas; e por edital, com o prazo de 
20 (vinte) a 60 (sessenta) dias, todas as demais, residentes, assim no Brasil como no estrangeiro." Esse 
dispositivo, todavia, não pode ser examinado como uma ilha, de forma absolutamente desconectada do sistema 
do qual faz parte, de modo que a mais adequada interpretação, em respeito ao modelo constitucional de 
processo civil, é aquela que o combina com o art. 231 do CPC/1973, regra que enuncia as hipóteses em que está 
autorizada a citação por edital. Assim, como os referidos arts. 224 e 230 do CPC/1973, disciplinam apenas a 
citação pessoal por oficial de justiça, é razoável compreender que a regra pretende tão somente vedar a citação 
de herdeiros fora da comarca exclusivamente por oficial de justiça, na medida em que esta providência 
provavelmente acarretará prejuízo à celeridade do processo. Entretanto, não há que se falar em absoluta 
dispensa da citação pessoal dos herdeiros situados em comarca distinta, ainda que por carta com aviso de 
recebimento (arts. 222 e 223 do CPC/73, não referidos no art. 999, §1º, do mesmo diploma), especialmente nas 
situações em que se tem prévia, plena e inequívoca ciência acerca de quem são e de onde residem (Informativo 
n. 626.) 

 

PROCESSO REsp 1.509.586-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 15/05/2018, DJe 18/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação civil pública. Cobrança de tarifa de renovação de cadastro bancário. 
Interesses Individuais Homogêneos. Município. Legitimidade ativa. 
Pertinência temática e representação adequada presumidas.   

DESTAQUE 

Município tem legitimidade ad causam para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos consumeristas 
questionando a cobrança de tarifas bancárias.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que os entes federativos ou políticos, enquanto gestores da coisa pública e do 
bem comum, são, em tese, os maiores interessados na defesa dos interesses metaindividuais, haja vista que, 
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conforme leciona a doutrina, "o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo 
situado em um determinado território". Trata-se, em verdade, de dever-poder, decorrente da supremacia do 
interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, a impor aos entes políticos o dever 
de agir na defesa de interesses metaindividuais, por serem seus poderes irrenunciáveis e destinados à satisfação 
dos interesses públicos. Ademais, a legitimação dos entes políticos para a defesa de interesses metaindividuais 
é justificada pela qualidade de sua estrutura, capaz de conferir maior probabilidade de êxito na implementação 
da tutela coletiva, bem como não se questiona sua pertinência temática ou representatividade adequada, por 
serem presumidas. Deste modo, no que se refere especificamente à defesa de interesses individuais 
homogêneos dos consumidores, o Município é o ente político que terá maior contato com as eventuais lesões 
cometidas contra esses interesses, pois, conforme afirma a doutrina, "será no Município que esses fatos 
ensejadores da ação civil pública se farão sentir com maior intensidade [...] em face da proximidade, da 
imediatidade entre ele e seus munícipes" (Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO REsp 1.475.745-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Cumprimento de sentença. Título patrimonial. Clube desportivo. Penhora. 
Cabimento. Art. 649, I, do CPC/1973. Inaplicabilidade.   

DESTAQUE 

O pacto de impenhorabilidade de título patrimonial contido explicitamente em estatuto social de clube 
desportivo não pode ser oposto contra exequente/credor não sócio.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O art. 649, I, do CPC/1973 dispõe que são absolutamente impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados, 
por ato voluntário, não sujeitos à execução. A parte final deste dispositivo viabiliza que atos voluntários 
declarem a impenhorabilidade de determinados bens, afastando-os de eventual execução, permitindo, assim, a 
celebração do pacto de impenhorabilidade. Nessa hipótese, como em todo negócio jurídico, o referido pacto fica 
limitado às partes que o convencionaram, não podendo envolver terceiros que não anuíram, ressalvadas 
algumas situações previstas em lei, a exemplo da doação gravada com a cláusula de inalienabilidade (art. 1.911 
do CC/2002). Assim, o pacto de impenhorabilidade de título patrimonial, contido explicitamente em estatuto 
social do clube desportivo, não pode ser oposto contra o exequente (não sócio). Isso porque as decisões tomadas 
pela associação somente vinculam os seus respectivos sócios e associados, além de não haver previsão legal 
para se reconhecer a eficácia erga omnes de tais deliberações (Informativo n. 625.) 

 

PROCESSO REsp 1.637.359-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 08/05/2018, DJe 11/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO REGISTRAL 

TEMA Ação de inventário. Suspensão. Possibilidade. Regularização dos bens imóveis. 
Averbação. Condicionante razoável.   

DESTAQUE 

É legítima a decisão judicial que determina a averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas em 
bens imóveis submetidos à partilha como condição de procedibilidade da ação de inventário.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A averbação das alterações realizadas em bens imóveis é um ato de natureza obrigatória, na forma dos arts. 167, 
II, "4", e 169, da Lei de Registros Públicos. No âmbito da ação de inventário, constata-se que o art. 1.026 do 
CPC/1973 sujeita a prolação da sentença homologatória de partilha ao prévio recolhimento do imposto de 
transmissão a título de morte e a apresentação, nos autos, da certidão ou da informação negativa de dívida para 
com a Fazenda Pública. A imposição judicial para que sejam regularizados os bens imóveis que pertenciam ao 
falecido para que, apenas a partir deste ato, seja dado adequado desfecho à ação de inventário é, como diz a 
doutrina, uma "condicionante razoável", especialmente por razões de ordem prática - a partilha de bens imóveis 
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em situação irregular, com acessões não averbadas, dificultaria sobremaneira, senão inviabilizaria, a avaliação, 
a precificação, a divisão ou, até mesmo, a eventual alienação dos referidos bens imóveis. Dessa forma, o art. 993, 
IV, alínea "a" do CPC/1973, que versa sobre o modo e o procedimento de realização das primeiras declarações 
relacionadas aos imóveis, deve ser lido em consonância com os arts. 167 e 169 da Lei de Registros Públicos, 
diante da efetiva necessidade de que os referidos bens tenham sido ou sejam regularizados durante a ação de 
inventário para que não haja nenhuma dúvida acerca do conteúdo do monte partível e, consequentemente, do 
quinhão destinado a cada herdeiro. Deste modo, nada obsta que seja fixado, como condição de procedibilidade 
da ação de inventário, que seja realizada a regularização dos bens imóveis que serão partilhados entre os 
herdeiros, como consequência lógica da obrigatoriedade contida nos arts. 167, II, "4", e 169, da Lei de Registros 
Públicos (Informativo n. 625.)   

 

PROCESSO REsp 1.501.549-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 08/05/2018, DJe 11/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Alienação judicial de bem objeto de compromisso de compra e venda. 
Possibilidade jurídica do pedido. Concordância do promitente-vendedor. 
Condição. 

DESTAQUE 

É juridicamente possível o pedido de alienação judicial de bem imóvel objeto de compromisso de compra e 
venda. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Registre-se, inicialmente, que não se deve confundir o direito real de propriedade (art. 1.225, I, do CC/2002), 
com o direito real do promitente comprador do imóvel (art. 1.225, VII, do CC/2002), que se consubstancia em 
um direito à aquisição do imóvel condicionado ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia 
contratualmente estabelecida. Assim, a quitação integral do valor avençado é condição sine qua non para que 
haja a transferência da propriedade sobre o imóvel, momento a partir do qual poderão as partes dispor 
livremente da coisa. Na hipótese de inadimplência, o objeto de mero compromisso de compra e venda continua 
sendo de titularidade do promitente-vendedor. Entretanto, é possível se falar em alienação judicial do bem 
imóvel, condicionada à aquiescência do promitente-vendedor, medida que seria indispensável inclusive porque, 
se porventura houver cláusula de arrependimento na avença celebrada pelas partes, poder-se-ia pleitear a 
resolução do negócio cumulada com a retomada da coisa (Informativo n. 625.) 

 

PROCESSO REsp 1.501.992-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução de alimentos. Obrigação fixada em pecúnia. Abatimento de 
prestação "in natura". Possibilidade. Princípio da incompensabilidade dos 
alimentos. Mitigação.   

DESTAQUE 

É possível, em sede de execução de alimentos, a dedução na pensão alimentícia fixada exclusivamente em 
pecúnia das despesas pagas "in natura", com o consentimento do credor, referentes a aluguel, condomínio e 
IPTU do imóvel onde residia o exequente.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a verificar se, em execução de alimentos, a dedução de despesas pagas in natura da 
pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que 
veda a compensação do crédito alimentar. Em regra, não se admite a compensação de alimentos fixados em 
pecúnia com aqueles pagos in natura, devendo ser considerado como mera liberalidade eventual despesa paga 
de forma diferente da estipulada pelo juízo. Por outro lado, deve-se ponderar que o princípio da não 
compensação do crédito alimentar não é absoluto e, conforme alerta a doutrina, "deve ser aplicado 
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ponderadamente, para que dele não resulte enriquecimento sem causa da parte do beneficiário". Sob o prisma 
da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil, esta Corte Superior de Justiça 
vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos. Nesta 
exceção incluem-se as situações de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas 
em prol do beneficiário, tais como educação, habitação e saúde. Nessas hipóteses, não há falar em mera 
liberalidade do alimentante, mas de cumprimento efetivo, ainda que parcial, da obrigação alimentar, com o 
atendimento de necessidades essenciais do alimentado, que certamente teriam de ser suportadas pela pensão 
mensal fixada em pecúnia. In casu, reconheceu-se nas instâncias ordinárias que, inobstante o recorrido não 
estivesse obrigado a custear diretamente as despesas de moradia do alimentado, mas, tão somente, a alcançar 
um valor determinado em pecúnia, arcou com o valor do aluguel, taxa de condomínio e IPTU do imóvel onde 
residiam o exequente e sua genitora, com o consentimento desta. Neste cenário, cabível a relativização da regra 
da incompensabilidade da verba alimentar para reconhecer a quitação parcial do débito exequendo. Ainda que 
não adimplida integralmente a parcela mensal fixada em pecúnia, o pagamento in natura efetivamente foi 
destinado à subsistência do alimentado, mostrando-se razoável o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena 
de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento ilícito do credor. (Informativo 
n. 624.)  

 

PROCESSO REsp 1.704.498-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 17/04/2018, DJe 24/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de cobrança. Cotas condominiais. Obrigação propter rem. Legitimidade 
da arrendatária de imóvel para figurar no polo passivo da demanda 
juntamente com o proprietário.   

DESTAQUE 

A ação de cobrança de débitos condominiais pode ser proposta contra o arrendatário do imóvel.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia posta nos presentes autos consiste em definir se a obrigação ao pagamento das despesas 
condominiais encerra-se, exclusivamente, na pessoa que é proprietária do bem ou se ela se estende a outras 
pessoas que tenham uma relação jurídica vinculada ao imóvel - que não o vínculo de propriedade -, a fim de 
determinar se está o condomínio credor autorizado a ajuizar a ação de cobrança de débitos condominiais não 
somente em face da empresa proprietária, mas também em desfavor da empresa arrendatária do ponto 
comercial. Inicialmente, vale lembrar que a obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui 
natureza propter rem, como reconhece esta Corte. Com efeito, em julgamento de recurso repetitivo, a Segunda 
Seção deste Tribunal firmou a tese de que "o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações 
condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, 
representada pela imissão na posse pelo promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso 
concreto " (REsp 1.345.331/RS, Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/04/2015). Na hipótese, a arrendatária exerce 
a posse direta sobre o imóvel e usufrui dos serviços prestados pelo Condomínio, não sendo razoável que não 
possa ser demandada para o pagamento de despesas condominiais inadimplidas. Ressalte-se, por fim, que não 
se está a falar de solidariedade entre proprietário e arrendatário para o pagamento dos débitos condominiais 
em atraso, até mesmo porque, como se sabe, a solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes. O que se 
está a reconhecer é a possibilidade de a arrendatária figurar no polo passivo da ação de cobrança, haja vista que 
a ação pode ser proposta em face de qualquer um daqueles que tenha uma relação jurídica vinculada ao imóvel, 
o que mais prontamente possa cumprir com a obrigação. (Informativo n. 624.)  
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PROCESSO REsp 1.623.475-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 17/04/2018, DJe 20/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Divórcio Consensual. Acordo sobre partilha de bens. Homologação por 
sentença. Posterior ajuste consensual acerca da destinação dos bens. Violação 
à coisa julgada. Inocorrência. Convenção sobre partilha de bens privados e 
disponíveis. Partes maiores e capazes. Possibilidade.   

DESTAQUE 

A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes maiores e capazes, versando sobre 
a partilha de bens imóveis privados e disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio 
consensual, não impede que haja um novo acordo sobre o destino dos referidos bens.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso analisado, foi celebrado acordo em ação de divórcio, em que ficou estabelecido que os bens imóveis do 
casal seriam vendidos e partilhados em 50% para cada parte. No entanto, as partes noticiaram dificuldade em 
realizar a venda dos imóveis e requereram a homologação de novo acordo, por meio do qual ficou avençado que 
um cônjuge ficaria com os direitos de posse sobre um determinado imóvel e o outro com os demais. A pretensão, 
todavia, foi indeferida aos fundamentos de que o acordo homologado havia transitado em julgado, que se 
trataria de mero arrependimento das partes e que eventual alteração das cláusulas do acordo deveria ser 
examinada em ação anulatória. Entretanto, não se afigura correto indeferir o pedido de homologação de acordo 
que versa sobre o novo modelo de partilha de bens que as partes entenderam ser mais vantajoso e interessante 
para elas próprias. Isso porque, em primeiro lugar, reconhecendo-se que possuem as partes uma gama bastante 
ampla de poderes negociais, há que não apenas se proteger, mas também efetivamente se estimular a resolução 
dos conflitos a partir dos próprios poderes de disposição e de transação que possuem as partes. De outro lado, 
simplesmente remeter as partes a uma ação anulatória para a modificação do acordo traduz-se, em última 
análise, no privilégio da forma em detrimento do conteúdo, em clara afronta à economia, celeridade e razoável 
duração do processo. Nessas circunstâncias, é possível concluir que podem as partes, livremente e com base no 
princípio da autonomia da vontade, renunciar ou transigir sobre um direito ou um crédito reconhecido 
judicialmente em favor de uma delas, mesmo após o trânsito em julgado da decisão judicial que os reconheceu 
ou fixou. (Informativo n. 624.)  

 

PROCESSO REsp 1.623.098-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 
julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de prestação de contas. Demanda ajuizada pelo filho em desfavor da mãe. 
Condição de administradora de seus bens por ocasião de sua menoridade. Art. 
1.689, I e II do CC/2002. Causa de pedir fundada em abuso de direito. Pedido 
juridicamente possível. Caráter excepcional.   

DESTAQUE 

A ação de prestação de contas ajuizada pelo filho em desfavor dos pais é possível quando a causa de pedir estiver 
relacionada com suposto abuso do direito ao usufruto legal e à administração dos bens dos filhos.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em saber se, à luz do CPC/1973, o pedido formulado por filho, a fim de exigir 
prestação de contas de seus pais, na condição de administradores de seus bens por ocasião de sua menoridade, 
é juridicamente possível. Inicialmente cumpre salientar que o reconhecimento da impossibilidade jurídica do 
pedido tem caráter excepcional, a fim de não inviabilizar o acesso à Justiça, tanto que o Código de Processo Civil 
de 2015 não elencou mais a "possibilidade jurídica do pedido" como condição da ação, passando o referido 
requisito a integrar questão de mérito. Nos termos do art. 1.689 do Código Civil, extrai-se que o pai e a mãe, 
enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos (usufruto legal), bem como têm 
a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Por esse motivo, em regra, não existe o dever 
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de prestar contas acerca dos valores recebidos pelos pais em nome do menor, durante o exercício do poder 
familiar, porquanto há presunção de que as verbas recebidas tenham sido utilizadas para a manutenção da 
comunidade familiar, abrangendo o custeio de alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer, entre outros. 
Ocorre que esse munus deve ser exercido sempre visando atender ao princípio do melhor interesse do menor, 
introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 
227 da Constituição Federal. Em outras palavras, o fato de os pais serem usufrutuários e administradores dos 
bens dos filhos menores, em razão do poder familiar, não lhes confere liberdade total para utilizar, como 
quiserem, o patrimônio de seus filhos, o qual, a rigor, não lhes pertence. Assim, partindo-se da premissa de que 
o poder dos pais, em relação ao usufruto e administração dos bens de filhos menores, não é absoluto, deve-se 
permitir, em caráter excepcional, o ajuizamento da ação de prestação de contas pelo filho, sempre que a causa 
de pedir estiver fundada na suspeita de abuso de direito no exercício desse poder. (Informativo n. 622.)  

 

PROCESSO REsp 1.550.260-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, por maioria, julgado em 12/12/2017, DJe 
20/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Cláusula compromissória. Competência. Juízo arbitral. Aplicação do princípio 
kompetenz-kompetenz. Afastamento do juízo estatal.   

DESTAQUE 

A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral 
para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da 
convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que à luz dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei n. 9.307/1996, as pessoas capazes de 
contratar podem submeter a solução dos litígios que eventualmente surjam ao juízo arbitral mediante 
convenção de arbitragem, fazendo inserir cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Em assim o 
fazendo, a competência do juízo arbitral precede, em regra, à atuação jurisdicional do Estado para dirimir litígios 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A sentença arbitral produz entre as partes envolvidas os mesmos 
efeitos da sentença judicial e, se condenatória, constitui título executivo. Além disso, tão somente após a sua 
superveniência é possível a atuação do Poder Judiciário para anulá-la, nos termos dos artigos 31, 32 e 33 da Lei 
n. 9.307/1996. Como é sabido, o juízo arbitral não subtrai a garantia constitucional do juiz natural, ao contrário, 
a realiza, e só incide por livre e mútua concessão entre as partes. Evidentemente, o árbitro, ao assumir sua 
função, age como juiz de fato e de direito da causa, tanto que a sua decisão não se submete a recurso ou a 
homologação judicial (artigo 18 da Lei n. 9.307/1996). Consigne-se, além disso, que vige, na jurisdição privada, 
o princípio basilar do kompetenz-kompetenz, consagrado nos artigos 8º e 20 da Lei de Arbitragem, que 
estabelece ser o próprio árbitro quem decide, em prioridade com relação ao juiz togado, a respeito de sua 
competência para avaliar a existência, validade ou eficácia do contrato que contém a cláusula compromissória. 
A partir dessa premissa, o juízo arbitral se revela o competente para analisar sua própria competência para a 
solução da controvérsia. Negar aplicação à convenção de arbitragem significa, em última análise, violar o 
princípio da autonomia da vontade das partes e a presunção de idoneidade da própria arbitragem, gerando 
insegurança jurídica. (Informativo n. 622.)  

 

PROCESSO RHC 92.211-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
27/02/2018, DJe 02/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Prisão por dívida de alimentos. Execução iniciada na vigência do CPC/1973. 
Aplicação imediata do art. 528, § 7º, do CPC/2015. Possibilidade.   

DESTAQUE 

É possível a aplicação imediata do art. 528, § 7º, do CPC/2015 em execução de alimentos iniciada e processada, 
em parte, na vigência do CPC/1973.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cuida-se, na origem, de execução de alimentos ajuizada em maio de 2012, tendo sido decretada a prisão civil em 
julho de 2016, em razão do inadimplemento do devedor. Em habeas corpus, o recorrente alega, dentre outros 
argumentos, que o rito da execução teria sido incorretamente convertido, não se aplicando o art. 528 do 
CPC/2015 às execuções iniciadas sob o rito do art. 733 do CPC/1973. Quanto à aplicabilidade do novo CPC, 
anote-se, que é absolutamente irrelevante, para o exame da ilegalidade ou da teratologia do decreto prisional 
questionado, que se tenha aplicado na origem o CPC/2015, mais especificamente o art. 528, § 7º, em execução 
de alimentos iniciada e processada, em parte, na vigência do CPC/1973. Isso porque o art. 528, § 7º, do 
CPC/2015 apenas positivou o entendimento contido na Súmula 309/STJ, publicada em 19/04/2006, de modo 
que a regra vigente à época do início da execução de alimentos era de que "o débito alimentar que autoriza a 
prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as 
que se vencerem no curso do processo", tratando-se a regra legal, pois, de uma pseudonovidade normativa. 
Ainda que assim não fosse, a teoria do isolamento dos atos processuais, expressamente adotada nos arts. 14 e 
1.046 do CPC/2015, determina que a nova legislação processual deverá ser aplicada imediatamente, respeitados 
os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas, não havendo, na hipótese, retroação da lei 
nova sob qualquer ótica e, assim, inexistente a violação de qualquer regra de direito intertemporal. 
(Informativo n. 621.)  

 

PROCESSO REsp 1.695.986-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 
unanimidade, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Plano de saúde coletivo. Órgão interno da empresa empregadora. Entidade de 
autogestão. Ex-empregado aposentado. Manutenção do plano original. 
Autonomia da saúde suplementar. Não integração no contrato de trabalho.  

DESTAQUE 

Compete à Justiça Comum Estadual o exame e o julgamento de feito que discute direitos de ex-empregado 
aposentado ou demitido sem justa causa de permanecer em plano de saúde coletivo oferecido pela própria 
empresa empregadora aos trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, salienta-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que compete à Justiça do 
Trabalho o julgamento dos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus 
empregados, na modalidade de autogestão, visto que a discussão acerca do direito de manutenção no plano de 
saúde possuirá relação direta com o contrato de trabalho extinto. Tal posicionamento se justificava antes da 
edição da Lei n. 9.656/1998 (regulamentadora dos planos de saúde), da Lei n. 9.961/2000 (criadora da ANS) e 
da Lei n. 10.243/2001 (que deu nova redação ao § 2º do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). 
De fato, antes da vigência desses diplomas legais, a relação jurídica mantida entre o usuário do plano de saúde 
e a entidade de autogestão empresarial era apenas uma derivação da relação de emprego, pois a regulação era 
feita pelo contrato de trabalho, por normas internas da empresa e, às vezes, por acordo coletivo de trabalho. 
Todavia, após o surgimento das mencionadas leis, a Saúde Suplementar, incluídas as autogestões, adquiriu 
autonomia em relação ao Direito do Trabalho, visto possuir campo temático, teorias, princípios e metodologias 
específicos. Por esse motivo, as entidades de autogestão passaram a ser enquadradas como operadoras de 
planos de saúde, sendo, portanto, objeto de regulação e fiscalização pelo órgão regulador próprio da área: a ANS. 
Com efeito, o art. 458, § 2º, IV, da CLT, incluído pela Lei n. 10.243/2001, é expresso em dispor que a assistência 
médica, hospitalar e odontológica concedida pelo empregador, seja diretamente ou mediante seguro-saúde, não 
será considerada como salário. Isso porque o plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a 
título gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in natura), sobretudo 
por não ser contraprestação ao trabalho. Ao contrário, referida vantagem apenas possui natureza preventiva e 
assistencial, sendo uma alternativa às graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado. 
Cumpre salientar, ainda, que por já ter sido encerrado o seu contrato de trabalho, a pretensão do ex-empregado 
de manutenção no plano de assistência à saúde fornecido pela ex-empregadora não pode ser vista como simples 
relação de trabalho, visto que a causa de pedir e o pedido se originam de relação autônoma nascida com a 
operadora de plano de saúde, a qual possui natureza eminentemente civil, envolvendo tão somente, de maneira 
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indireta, os aspectos da relação de trabalho. Ademais, cumpre mencionar que a autogestão na saúde 
suplementar guarda muitas semelhanças estruturais com a previdência privada fechada e o Supremo Tribunal 
Federal, quando do julgamento do RE n. 586.453-SE (Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/6/2013), 
consolidou o entendimento de competir à Justiça Comum o julgamento de processos decorrentes de contrato 
de previdência complementar, ante a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e o fundo fechado 
previdenciário. (Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017 

RAMO DO DIREITO 
DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

TEMA 

Execução de título extrajudicial. Mensalidades escolares. Dívidas contraídas 

em nome dos filhos da executada. Ausência de bens em nome da mãe para a 

satisfação do débito. Pretensão de inclusão do pai na relação jurídica 

processual. Possibilidade. Sustento e manutenção do menor matriculado em 

ensino regular. Responsável solidário. Legitimidade extraordinária. 

DESTAQUE 

A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser 

redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram 

origem à dívida. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A discussão está em saber se, no curso de execução extrajudicial, baseada em contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre a escola e dois dos filhos da executada, representados nos instrumentos contratuais 

apenas por sua mãe, há a possibilidade de redirecionar-se a pretensão de pagamento para o pai, na hipótese em 

que não fora encontrado patrimônio suficiente em nome da genitora para a solvência da dívida. Inicialmente, 

importante anotar que, tanto no CPC de 1973 como no CPC de 2015, a legitimidade passiva ordinária para a 

execução é daquele que estiver nominado no título executivo. Já a legitimidade passiva extraordinária para a 

execução recai sobre aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente, à satisfação de 

determinadas dívidas. Note-se que o Código Civil de 2002 dispõe nos arts. 1.643 e 1.644 que, para a manutenção 

da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá 

solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, 

extraordinariamente legitimado. Além disso, do que se lê do art. 592 do CPC/1973, é de observar que o 

patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência do débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, 

está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. Nessa linha de raciocínio, não importa 

se o pai do infante não está nominado no contrato de prestação de serviços, especialmente, na confissão de 

dívida assinada pela mãe, pois o Código Civil estabelece a solidariedade do casal na solvência, inclusive, de 

empréstimos contraídos para a satisfação das necessidades domésticas por apenas um deles - sendo incluído 

em tais necessidades o pagamento de despesas ordinárias e extraordinárias para o apoio emocional e material 

dos que integram a entidade familiar. Da mesma forma, a interpretação conjunta dos arts. 22, 55 do ECA e 229 

da CF/88, denota que a imposição aos pais da obrigação solidária de somar esforços para fazer solvidas as 

despesas constitui uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou 

adolescente. Conclui-se, dessa forma, pela legitimidade passiva extraordinária daquele pai que não se fez 

constar no título executivo de dívida cobrada pela instituição que prestou serviços ao seu filho, pois a obrigação 

tem gênese no próprio poder familiar. (Informativo n. 618.) 
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PROCESSO 
REsp 1.591.298-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, 

julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Embargos à execução. Pequena propriedade rural trabalhada pela entidade 

familiar. Impenhorabilidade reconhecida. Executado que não reside no imóvel 

e débito que não se relaciona à atividade produtiva. Circunstâncias 

irrelevantes. 

DESTAQUE 

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade 

produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O art. 5º, XXVI da Constituição Federal estabelece que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde 

que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 

produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento". Em consecução do mandamento 

constitucional acima referido, o Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 649, VIII, preceituou ser 

absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 

família (com redação similar, o art. 833, VIII, do CPC/2015). Ademais, é evidente que não passou despercebido 

do constituinte originário o fato de que o desenvolvimento da atividade agrícola (sujeita às mais variadas 

intempéries de tempo e circunstâncias outras), cujo propósito é o de viabilizar o sustento do agricultor e de sua 

família - e, não, propriamente, o de gerar lucros -, demandaria, com certa frequência, a utilização de 

financiamentos. A especial menção deveu-se, assim, à necessidade de se salientar que, nem mesmo a dívida 

oriunda da atividade produtiva, teria o condão de autorizar a constrição judicial da pequena propriedade rural. 

Deste modo, essas normas citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a 

pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de 

regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Conclui-se, portanto, que, nos 

termos dos arts. 5º, XXVI, c/c o art. 649, VIII, do CPC/1973 (art. 833, VIII, do CPC/2015), a proteção da 

impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, como direito fundamental 

que é, não se restringe às dividas relacionadas à atividade produtiva. De igual modo, não se exige que o imóvel 

seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, 

que ali desenvolverá a atividade agrícola. (Informativo n. 616.) 

 

QUARTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.733.685-SP, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
06/11/2018, DJe 12/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Inadimplemento de títulos de créditos. Pedido de falência. Art. 94, I da Lei n. 
11.101/2005. Contrato com cláusula compromissória. Instauração prévia do 
juízo arbitral. Desnecessidade.   

DESTAQUE 

A existência de cláusula compromissória não afeta a executividade do título de crédito inadimplido e não impede 
a deflagração do procedimento falimentar, fundamentado no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005.  
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A controvérsia consiste em saber se o pedido de falência, fundamentado no inadimplemento de títulos de 
crédito, prescinde de anterior instauração do juízo arbitral na hipótese de o contrato que os originou conter 
cláusula compromissória. No caso concreto, a despeito da previsão contratual de cláusula compromissória, 
existem títulos executivos inadimplidos, consistentes em duplicatas protestadas e acompanhadas de 
documentos para comprovar a prestação efetiva dos serviços, o que dá ensejo à execução forçada ou ao pedido 
de falência, com fundamento no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, que ostenta natureza de execução coletiva. 
Saliente-se que é perfeitamente admissível a convivência harmônica das duas jurisdições, desde que respeitadas 
as competências correspondentes. Com a celebração da convenção de arbitragem, os contratantes optam por 
submeter suas controvérsias a um juízo arbitral, mas essa opção não é absoluta e não tem o alcance de impedir 
ou de afastar, em definitivo, a participação da jurisdição estatal, sobretudo quando a pretensão de uma das 
partes está aparelhada em título de natureza executiva. Nessa última hipótese, o direito que assiste ao credor 
somente pode ser exercido mediante provocação do Judiciário, tendo em vista que o árbitro não possui poderes 
de natureza executiva, logo todos os atos de natureza expropriatória dependeriam do juízo estatal para serem 
efetivados. Desse modo, deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza 
executiva do título. Não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo 
de certeza sobre uma dívida que, no seu entender, já consta do título executivo extrajudicial, bastando realmente 
iniciar a execução forçada. Assim, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, de modo que não pode 
impor restrições ao patrimônio do devedor, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. Essa é a 
conclusão que se extrai da interpretação conjunta dos arts. 22, § 4º, e 31 da Lei n. 9.307/1996 e 475-N, IV, do 
CPC/1973 (atual art. 515, VII, do CPC/2015), que exigem procedimento judicial para a execução forçada do 
direito reconhecido na sentença arbitral, bem como para a efetivação de outras medidas semelhantes. 
(Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO REsp 1.774.987-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 
julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Código de Processo Civil de 2015. Exibição de documento. Ação autônoma. 
Possibilidade. 

DESTAQUE 

É admissível o ajuizamento da ação de exibição de documentos, de forma autônoma, na vigência do novo CPC. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o Tribunal de origem entendeu que, com a entrada em vigor do novo CPC, a 
exibição de documentos ou coisas passou a ser prevista expressamente apenas em caráter incidental, no curso 
do processo em andamento (arts. 396 a 404 do CPC). No entanto, sobre o tema, a doutrina preconiza que 
"existem situações de fato nas quais o autor necessita ter contato com determinado documento ou coisa que 
não está em seu poder, para saber qual é o seu exato conteúdo ou estado e, assim, avaliar se é ou não o caso da 
utilização de uma medida judicial. Para viabilizar esse contato do autor, a lei lhe permite a utilização da via 
processual denominada exibição de documento, que pode seguir o procedimento previsto para a tutela cautelar 
requerida em caráter antecedente ou o procedimento previsto nos art. 396 e seguintes, do CPC, variando se o 
pedido é feito em face da própria parte ou em face de terceiro. Há ainda, em tese, a possibilidade de o autor 
pleitear a exibição mediante ação que siga o procedimento comum, embora possa obter a mesma eficácia com 
a utilização dos outros ritos, que são mais simples e por isso, mais indicados". A doutrina ressalta ainda que "na 
vigência do CPC/1973, a medida aqui estudada era qualificada como uma 'cautelar', ajuizada em processo 
autônomo, mas que impunha à parte interessada: a) a demonstração do interesse na obtenção de determinada 
prova para uso em outro processo (dito 'principal'); e b) a indicação precisa desse outro interesse (a ser objeto 
do processo seguinte) que seria protegido pela medida de obtenção de prova. O modelo atual não contém tais 
requisitos. Por isso, habilita-se a postular a obtenção antecipada de prova qualquer pessoa que tenha simples 
interesse jurídico na colheita dessa prova, seja para emprega-la em processo futuro, seja para fins de precaver-
se de um eventual processo judicial, seja para subsidiá-lo na decisão de ajuizar ou não uma demanda, seja ainda 
para tentar, com base nessa prova, obter uma solução extrajudicial de seu conflito. Note-se, por isso, que sequer 
é necessário que o interessado indique para qual 'eventual demanda futura' essa prova se destina. Basta que 
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apresente, em seu requerimento, razão suficiente (amoldada a um dos casos do art. 381) para a obtenção 
antecipada da prova. Por isso, qualquer pessoa que possa apontar uma das causas do art. 381, tem legitimidade 
para postular a medida em estudo, seja ou não parte em outra demanda judicial futura. Nesse sentido, foram 
aprovados dois enunciados no âmbito da II Jornada de Direito Processual Civil: enunciado 119, que dispõe que 
"é admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo 
procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes)"; e o enunciado 129, que dispõe que "é admitida a exibição 
de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC". (Informativo n. 
637.) 

 

PROCESSO REsp 1.318.747-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 04/10/2018, DJe 31/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de consignação em pagamento. Banco. Legitimidade. Prevenção de 
danos indevidos ao consumidor. Quitação de débito para cancelamento de 
protesto de cliente ensejado por fortuito interno. Viabilidade. 

DESTAQUE 

A instituição financeira possui legitimidade para ajuizar ação de consignação em pagamento visando quitar 
débito de cliente decorrente de título de crédito protestado por falha no serviço bancário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida consiste em definir se o banco, com o intuito de prevenir ou reparar dano a seu cliente, 
ante a possibilidade de ter sido adulterado cheque em razão de falha no serviço bancário, tem legitimidade para 
propor ação de consignação em pagamento visando quitar o débito referente a título apontado a protesto e 
evitar que venha a responder futura demanda indenizatória. Inicialmente, o procedimento da consignação em 
pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais 
regulamentar tão somente o iter para o reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial, 
constituindo o depósito em consignação modo de extinção da obrigação, com força de pagamento. Ressalvadas 
as obrigações infungíveis ou personalíssimas, que somente o devedor pode cumprir, como há interesse social 
no adimplemento das obrigações, o direito admite que um terceiro venha a pagar a dívida, não se vislumbrando 
prejuízo algum para o credor que recebe o pagamento de pessoa diversa do devedor, contanto que seu interesse 
seja atendido. O Código Civil, porém, distingue a disciplina aplicável conforme o terceiro possua ou não interesse 
jurídico no pagamento (arts. 304 a 306 do CC). Conforme leciona a abalizada doutrina, o credor só poderia 
recusar o pagamento de terceiro não interessado em três hipóteses: (a) caso exista no contrato expressa 
declaração proibitiva ao cumprimento da obrigação por terceiro; (b) na hipótese de tal cumprimento poder lhe 
causar prejuízo; e (c) na situação em que a obrigação, por sua natureza, somente possa ser cumprida pelo 
devedor. Na hipótese, é nítido que o banco autor da ação tem interesse jurídico, já que tem o dever de não causar 
danos à consumidora, reconhecendo haver verossimilhança na afirmação de sua cliente acerca de extravio do 
talonário e de sua falha na devolução do cheque por inexistência de fundos, o que propiciou o protesto. Assim, 
é patente a idoneidade do instrumento processual utilizado. (Informativo n. 636.) 

 

 

PROCESSO RMS 58.578-SP, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 
18/10/2018, DJe 25/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Código de Processo Civil de 2015. Decisão interlocutória que examina 
competência. Dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento. 
Mandado de Segurança. Cabimento. 

DESTAQUE 

Na vigência do novo Código de Processo Civil, é possível a impetração de mandado de segurança, em caso de 
dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento, contra decisão interlocutória que examina 
competência. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado contra ato judicial que afastou a competência das 
Varas de Fazenda Pública para processar e julgar a ação de usucapião, por entender não ter sido comprovado 
que o imóvel situa-se em área de terras públicas a ensejar interesse do Estado. Cumpre salientar que o mandado 
de segurança é ação constitucional voltada para a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal 
de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, 
LXIX), não podendo, em regra, ser utilizado como sucedâneo recursal. É certo que a doutrina e a jurisprudência 
majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às 
seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba 
recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por 
terceiro prejudicado por decisão judicial. Importa salientar, todavia, que há dúvida razoável acerca da existência 
de recurso cabível, considerando que até mesmo no âmbito desta Corte de Justiça há entendimentos divergentes 
quanto ao cabimento de agravo de instrumento, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão 
interlocutória que examina competência. Além disso, o referido tema está afetado para julgamento pela Corte 
Especial como recurso especial representativo de controvérsia. Assim, entende-se adequada a impetração do 
mandamus contra o ato judicial que afastou a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar 
a ação de usucapião. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.722.866-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 25/09/2018, DJe 19/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Falência e recuperação judicial. Sistema recursal. Decisão interlocutória. 
Ausência de previsão específica na Lei n. 11.101/2005 (LREF). Agravo de 
instrumento. Cabimento. Art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 
Interpretação extensiva.   

DESTAQUE 

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em processo falimentar e 
recuperacional, ainda que não haja previsão específica de recurso na Lei n. 11.101/2005 (LREF).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, a Lei de Recuperação Judicial e Falência - LREF estabeleceu, em seu art. 189, que, "no que couber", 
haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral, incidindo tão somente de forma subsidiária e desde que se 
constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial. No que se refere à 
definição do regime jurídico do agravo de instrumento diante do microssistema da Lei n. 11.101/2005, sabe-se 
que ao contrário do Código de Processo Civil de 1973, que possibilitava a interposição do agravo de instrumento 
contra toda e qualquer interlocutória, o novo diploma processual definiu que tal recurso só se mostra cabível 
contra as decisões expressamente apontadas pelo legislador. Contudo, o rol taxativo do art. 1.015 do CPC de 
2015, por si só, não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o 
cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em lei". No entanto, há 
determinadas decisões judiciais tomadas no curso da recuperação judicial e da falência que, apesar de não haver 
previsão de impugnação pela lei de regência nem enquadramento no rol taxativo do NCPC, ainda assim, serão 
passíveis de irresignação por intermédio do agravo. Apesar da taxatividade, o STJ vem reconhecendo a 
possibilidade de interpretação extensiva ou analógica das hipóteses dispostas no rol do agravo de instrumento. 
Deveras, nas interlocutórias sem previsão específica de recurso incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do 
CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, 
haverá tipificação com a ratio do dispositivo - qual seja, falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas 
no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. De fato, 
a recuperação judicial não é procedimento linearmente disposto, importa um somatório de decisões com o 
objetivo de viabilizar a reestruturação da empresa - tendo como norte a superação do estado de crise -, que, por 
consectário lógico, devem ser de rápida solução, inclusive por sua influência no conteúdo de atos subsequentes 
e na conclusão do plano. Realmente, não parece haver lógica em se aguardar a sentença no processo de 
recuperação judicial, somente prolatada depois do cumprimento de todas as obrigações previstas no plano de 
recuperação judicial aprovado (LREF, art. 63), momento em que já teria havido, por outro lado, todas as 
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definições a respeito do deferimento e processamento da recuperação, dos critérios da assembleia de credores, 
das habilitações, da homologação do plano, entre outras medidas que restariam implementadas de maneira 
irremediável no momento da apelação. Assim, há clara incompatibilidade do novo regime de preclusão previsto 
no novel diploma processual com o sistema recursal da recuperação judicial, haja vista que a incidência do 
regime de impugnação diferida das interlocutórias, apenas em apelação, tornaria sem utilidade o recurso, pois 
seu cabimento ocorreria apenas quando do exaurimento do procedimento. Inclusive, essa foi a conclusão 
adotada pela 1ª Jornada de Direito Processual Civil do CJF, nos termos do Enunciado n. 69, segundo o qual "a 
hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC abrange os processos concursais, de falência e recuperação". 
(Informativo n. 635.)  

 

PROCESSO REsp 1.560.093-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 
18/09/2018, DJe 26/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de exoneração de alimentos. Embargos de terceiro. Oposição pelo ex-
cônjuge. Declaração da natureza familiar da prestação alimentícia. 
Impropriedade da via eleita.   

DESTAQUE 

Os embargos de terceiro, na sistemática do CPC/1973, não são cabíveis para o fim de declarar, em sede de ação 
de exoneração de alimentos, a natureza familiar da prestação alimentícia, de forma a alterar a relação jurídica 
posta e discutida na demanda principal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, na sistemática do CPC/1973, os embargos de terceiro são aceitos como meio 
processual hábil para a garantia de qualquer direito incompatível com a subsistência de uma diligência 
executória ou possessória. Além disso, não se confundem com outras situações previstas pela legislação 
processual, nas quais se admite sem restrições a defesa voluntária de terceiro em geral, como, por exemplo, a 
assistência simples (art. 51 do CPC/1973) e o recurso de terceiro prejudicado (art. 499 do CPC/1973). Isso 
porque, nos embargos de terceiro não se permite discutir a lide do processo principal, restringindo o seu escopo 
tão-somente a liberar bens de terceiros que estão sendo ilegitimamente objeto de ações alheias. Tem, por 
conseguinte, relação direta com os limites da coisa julgada material. Ademais, outro obstáculo quanto ao 
cabimento dos embargos de terceiro reside também quanto à sua eficácia processual, pois a doutrina adverte 
que esses embargos possuem natureza estritamente mandamental, uma vez que não reforma, nem retrata a 
decisão que se embargou. Na hipótese, os embargos de terceiro foram opostos após a prolação da sentença de 
procedência por meio da qual foi determinada, em sede de ação de exoneração de alimentos, a cessação apenas 
da prestação alimentícia de titularidade exclusiva do filho da embargante e do embargado. Nesse contexto, essa 
sentença não afeta o direito do ex-cônjuge de continuar a perceber alimentos, uma vez que, através dos 
embargos de terceiros opostos, se buscou o proveito de algo que não foi declarado à época da lide principal: a 
natureza familiar da obrigação alimentar, mormente porque, o juízo de família, dentro de sua esfera de atuação 
e competência, no âmbito da ação revisional, tão-somente exonerou o devedor de continuar arcando com 
alimentos para com o filho do casal. (Informativo n. 634.)  

 

 

PROCESSO HC 439.973-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. Acd. Min. Antonio 
Carlos Ferreira, por maioria, julgado em 16/08/2018, DJe 04/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Prisão civil. Débito alimentar incontroverso. Teoria do adimplemento 
substancial. Não aplicabilidade pela via estreita do writ.  

DESTAQUE 

A teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se 
inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de habeas corpus em que se discute a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial 
em controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. A par de encontrar um estreito espaço de 
aplicação no direito contratual - exclusivamente nas hipóteses em que o inadimplemento revela-se de escassa 
importância quando cotejado com a obrigação como um todo, ao lado de elementos outros cuja análise demanda 
uma avaliação qualitativa, casuística e aprofundada da avença, incompatível com o rito do habeas corpus -, a 
teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, menos ainda para 
solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. Com efeito, trata-se de instituto que, 
embora não positivado no ordenamento jurídico brasileiro, está incorporado em nosso Direito por força da 
aplicação prática de princípios típicos das relações jurídicas de natureza contratual. Por sua vez, a obrigação 
alimentar diz respeito a bem jurídico indisponível, intimamente ligado à subsistência do alimentando, cuja 
relevância ensejou fosse incluído como exceção à regra geral que veda a prisão civil por dívida, o que evidencia 
ter havido ponderação de valores, pelo próprio constituinte originário, acerca de possível conflito com a 
liberdade de locomoção, outrossim um direito fundamental de estatura constitucional. Isso porque os alimentos 
impostos por decisão judicial guardam consigo a presunção de que o valor econômico neles contido traduz o 
mínimo existencial do alimentando, de modo que a subtração de qualquer parcela dessa quantia pode ensejar 
severos prejuízos a sua própria manutenção. Além disso, o julgamento sobre a cogitada irrelevância do 
inadimplemento da obrigação não se prende ao exame exclusivo do critério quantitativo, sendo também 
necessário avaliar sua importância para satisfazer as necessidades do credor alimentar. Ora, a subtração de um 
pequeno percentual pode mesmo ser insignificante para um determinado alimentando, mas possivelmente não 
para outro, mais necessitado. Tem-se que o critério quantitativo não é suficiente nem exclusivo para a 
caracterização do adimplemento substancial, como já se manifesta parte da doutrina: "Observa-se, ainda, que 
predomina nos julgados a análise meramente quantitativa da parte inadimplida, principalmente através de 
percentual, sendo raros os acórdãos que abordam a significância do montante inadimplido em termos absolutos, 
o que entendemos correto. A ressalva que se faz, nesse ponto, é que o critério quantitativo é o menos relevante 
e significativo". (Informativo n. 632.) 

 

PROCESSO RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 09/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Execução de título extrajudicial. Medidas coercitivas atípicas. CPC/2015. 
Retenção de passaporte. Coação à liberdade de locomoção. Ilegalidade.  

DESTAQUE 

Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de retenção do passaporte em decisão judicial não 
fundamentada e que não observou o contraditório, proferida no bojo de execução por título extrajudicial.      

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a 
previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, 
inclusive as de pagar quantia certa. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca 
da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, 
apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais 
de forma razoável. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para 
assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e 
proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões 
judiciais, será contrária à ordem jurídica. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos 
atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da 
medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção 
processual. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos 
fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo 
constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental. A 
liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. O 
reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em 
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apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos 
e de maneira genérica. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Medidas coercitivas atípicas. Retenção do passaporte. Coação à liberdade de 
locomoção. Habeas corpus. Cabimento.   

DESTAQUE 

Cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que determinou a retenção de passaporte.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão controvertida está em definir se a ordem de suspensão do passaporte e da carteira nacional de 
habilitação, expedida contra o executado, no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação 
de serviço), consubstancia coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, a ser combatida 
por meio de habeas corpus. Sobre o tema, observa-se que, no âmbito da seara penal, que as Turmas da Terceira 
Seção deste Tribunal reconhecem a viabilidade de questionamento da apreensão do passaporte por meio do 
habeas corpus, por entenderem que tal medida limita a liberdade de locomoção, ainda que a constatação da 
ilegalidade, que conduziria à concessão da ordem, no caso concreto, não se confirme. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO RHC 97.876-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Medidas coercitivas atípicas. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. 
Coação à liberdade de locomoção. Não configuração. Habeas corpus. Não 
cabimento.   

DESTAQUE 

Não cabe Habeas Corpus para impugnar decisão judicial que determinou a suspensão de Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não 
configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, 
impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços 
consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de 
profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta 
condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do 
habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação 
de outra natureza. (Informativo n. 631.)  

 

PROCESSO REsp 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA CPC/2015. Decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de 
sentença. Encerramento de fase processual. Recurso cabível. Apelação.   

DESTAQUE 

No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença 
e extingue a execução é a apelação.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, de acordo com a sistemática vigente, dois são os critérios para definição do pronunciamento 
jurisdicional como sentença: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do 
CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 
Importa salientar, ainda, que, o processo de execução será adequado para as situações em que esta é fundada 
em título extrajudicial (art. 771, NCPC). Nos demais casos, a execução ocorrerá numa fase posterior à sentença, 
denominada cumprimento de sentença (art. 513, NCPC), no bojo do qual será processada a impugnação 
oferecida pelo executado, e que se resolverá a partir de pronunciamento judicial que pode ser sentença ou 
decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito. Destarte, se a decisão impugnada extinguiu a 
execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1º do art. 203, é possível concluir que sua 
natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de 
apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015. Ademais, registre-se que o recurso cabível em 
face de decisões proferidas no cumprimento de sentença - acolhendo apenas em parte a impugnação e as que 
decidirem por sua total improcedência - é o agravo. (Informativo n. 630.)  

 

PROCESSO REsp 1.400.607-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 17/05/2018, DJe 26/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca. Credor hipotecário. 
Interesse de agir. Ajuizamento de execução para a observância de padrões 
construtivos. Possibilidade.   

DESTAQUE 

O credor hipotecário tem interesse de agir para propor ação em face do mutuário visando ao cumprimento de 
cláusula contratual que determina a observância dos padrões construtivos do loteamento.   
 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A hipoteca é direito real de garantia por meio do qual o devedor permanece com o domínio e posse, mas, em 
caso de inadimplência ou perecimento da coisa, o credor tem a faculdade de promover a venda judicial do bem, 
recebendo o produto até o valor total do crédito, com preferência. Além disso, a hipoteca tem característica de 
indivisibilidade e acessoriedade e a coisa dada em garantia, embora não suscetível ao pacto comissório, fica 
sujeita, por vínculo real, a cumprimento da obrigação principal. Assim, por um lado, à luz da causa de pedir da 
execução, não bastasse ressair nítido o interesse do credor hipotecário em não ver, ao arrepio do contrato, 
depreciado o bem que consubstancia a garantia real de seu crédito, o art. 1.474 do CC estabelece que a hipoteca 
abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Por outro lado, o art. 1.425, I, do CC 
estabelece que a dívida considera-se vencida se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, 
desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir. Com efeito, em sendo imprevisível se a 
eventual venda do bem imóvel dado em garantia seria suficiente para o pagamento da dívida do executado, é 
patente o interesse de agir da exequente, visto que, mesmo com a subsistência do terreno, é mesmo possível a 
depreciação do bem dado em garantia em vista de ter sido erigido construção incompatível com os padrões 
estabelecidos para o loteamento. (Informativo n. 628.)  

 

PROCESSO REsp 1.378.284-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 08/02/2018, DJe 07/03/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Bancorbrás. Hotel conveniado. Má prestação de serviço. Solidariedade entre 
todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. Legitimidade 
passiva ad causam. 

DESTAQUE 

A Bancorbrás é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória de dano moral decorrente de 
defeito do serviço prestado por hotel integrante de sua rede conveniada. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que em se tratando de relações consumeristas, o fato do produto ou do serviço 
(ou acidente de consumo) configura-se quando o defeito ultrapassar a esfera meramente econômica do 
consumidor, atingindo-lhe a incolumidade física ou moral, como é o caso dos autos, em que consumidor, no 
período de lazer programado, fora - juntamente com seus familiares - submetido a desconforto e 
aborrecimentos desarrazoados, em virtude de alojamento, em quarto insalubre, em resort integrante da rede 
conveniada da Bancorbrás. Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e 
riscos. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, 
sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de 
regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo 
consumidor. No contexto analisado, a Bancorbrás não funciona como mera intermediadora entre os hotéis e os 
adquirentes do título do clube de turismo. A intermediação configurar-se-ia se o contrato fosse fundado na livre 
escolha do consumidor, sem qualquer condução ou direcionamento da Bancorbrás. Ao revés, a escolha do 
adquirente do título fica limitada aos estabelecimentos previamente credenciados e contratados pela 
Bancorbrás, que, em seu próprio regimento interno, prevê a necessidade de um padrão de atendimento e de 
qualidade dos serviços prestados. O caso, portanto, não pode ser tratado como culpa exclusiva de terceiro, pois 
o hotel conveniado integra a cadeia de consumo referente ao serviço introduzido no mercado pela Bancorbrás. 
Em verdade, sobressai a indissociabilidade entre as obrigações de fazer assumidas pela Bancorbrás e o hotel 
credenciado. Nesse sentido, evidencia-se que os prestadores de serviço de hospedagem credenciados funcionam 
como verdadeiros prepostos ou representantes autônomos da Bancorbrás, o que atrai a incidência do artigo 34 
do CDC. Deste modo, é de se reconhecer a legitimidade passiva ad causam da Bancorbrás para responder por 
defeito do serviço de hotel conveniado. (Informativo n. 620.) 

 

PROCESSO 
 

REsp 1.693.784-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 28/11/2017, DJe 05/02/2018   

RAMO DO DIREITO 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 
Cumprimento de sentença. Autos físicos. Prazo para pagamento voluntário. 
Cômputo em dobro em caso de litisconsortes com procuradores distintos.   

DESTAQUE 

O prazo comum para cumprimento voluntário de sentença deverá ser computado em dobro no caso de 
litisconsortes com procuradores distintos, em autos físicos. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o Novo CPC, na mesma linha do código de 1973, manteve o prazo de quinze 
dias para o pagamento voluntário de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, consoante se 
extrai do disposto em seu artigo 523, e inovou ao determinar o cômputo dos prazos processuais em dias úteis, 
e não mais em dias corridos (artigo 219). Por sua vez, quanto ao prazo em caso de litisconsórcio, o artigo 229 
do CPC/2015, aprimorando a norma disposta no artigo 191 do código revogado, dispõe que "os litisconsortes 
que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro 
para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento". O § 2º 
do referido artigo dispõe que essa regra não se aplica aos processos em autos eletrônicos. Como se vê, a 
impossibilidade de acesso simultâneo aos autos físicos constitui a ratio essendi do prazo diferenciado para 
litisconsortes com procuradores distintos, consagrando assim o direito fundamental do acesso à justiça. 
Ademais, registre-se que a Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do REsp n. 1.262.933/RJ, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/6/2013, DJe 20/8/2013, no âmbito de julgamento de recurso 
repetitivo (Tema 536), sob a vigência do CPC/1973, firmou o entendimento no sentido de que "na fase de 
cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na 
imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, 
passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)". Em razão 
de tal exegese (devidamente incorporada ao Novo CPC), o cumprimento voluntário adquiriu natureza dúplice. 
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Cuida-se de ato a ser praticado pela própria parte, mas a fluência do prazo para pagamento inicia-se com a 
intimação do advogado pela imprensa oficial, o que impõe ônus ao patrono, qual seja, o dever de comunicar o 
devedor do desfecho desfavorável da demanda, alertando-o das consequências jurídicas da ausência do 
cumprimento voluntário. Assim, uma vez constatada a hipótese de incidência da norma disposta no artigo 229 
do CPC/2015 (litisconsortes com procuradores diferentes), o prazo comum para pagamento espontâneo deverá 
ser computado em dobro, ou seja, trinta dias úteis. (Informativo n. 619.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Exceção de incompetência. Fundamento. CPC/1973. Decisão sob a égide do 

CPC/2015. Agravo de instrumento. Admissão. Art. 1.015, III, do NCPC. 

Interpretação extensiva. 

DESTAQUE 

É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a 

despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, ressalte-se que, diferentemente do Código de Processo Civil de 1973 - que possibilitava a interposição 

de agravo de instrumento contra toda e qualquer interlocutória -, a nova codificação definiu que tal recurso só 

será cabível em face de decisões expressamente apontadas pelo legislador; que procurou, assim, prestigiar a 

estruturação do procedimento comum a partir da oralidade e preservar os poderes de condução do processo 

pelo juiz de primeiro grau. Nessa ordem de ideias, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015, a 

decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de 

instrumento, por uma interpretação lógico-sistemática do diploma, inclusive porque é o próprio Código que 

determina que "o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência" (§ 3° do art. 64). Evitam-se, por 

essa perspectiva: a) as inarredáveis consequências de um processo que tramite perante um juízo incompetente; 

b) o risco da invalidação ou substituição das decisões; c) o malferimento do princípio da celeridade; d) tornar 

inócua a discussão sobre a (in)competência, já que os efeitos da decisão proferida poderão ser conservados pelo 

outro juízo, inclusive deixando de anular os atos praticados pelo juízo incompetente, havendo, por via 

transversa, indevida "perpetuação" da competência; e) a angústia da parte em ver seu processo dirimido por 

juízo que, talvez, não é o natural da causa. Trata-se de interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 

1.015 - "rejeição da alegação de convenção de arbitragem" -, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, 

afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 

(Informativo n. 618.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.432.579-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado 

em 24/10/2017, DJe 23/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA 

Ação de usucapião. CPC/73. Cumulação de pretensões: usucapião e 

delimitatória. Citação do cônjuge do confinante. Não ocorrência. Nulidade 

relativa do feito. Necessidade de demonstração do prejuízo. 

DESTAQUE 

A ausência de citação dos confinantes e respectivos cônjuges na ação de usucapião ensejará nulidade relativa, 

caso se constate o efetivo prejuízo. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De plano, destaca-se que, na ação de usucapião, com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no 

registro de imóveis, é indispensável a citação destes (e demais compossuidores e condôminos) como 

litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de 

nulidade insanável. Por outro lado, no tocante à citação do confrontante, apesar de amplamente recomendável, 

a sua falta não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, 

notadamente pela finalidade de seu chamamento e, pelo fato de que seu liame no processo é bem diverso 

daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominado, 

pela doutrina, de litisconsórcio sui generis. No ponto, como sabido, o processo moderno é infenso às nulidades 

estéreis, sem que haja proteção de qualquer valor relevante para tanto ou que se verifique efetivo prejuízo às 

partes. Destarte, tanto o CPC/73 (art. 249, § 1°) como o novel instrumental (art. 282, § 1°) determinam que o 

ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Nessa ordem de ideias, salienta-

se que o verdadeiro intento da citação dos confinantes do imóvel usucapiendo é o de delimitar a área 

usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos. Em assim sendo, verifica-se que 

a posse ad usucapionem causa efetivo prejuízo apenas ao antigo proprietário, mas não com relação aos vizinhos, 

já que, como dito, o chamamento deles ao feito teria apenas o escopo de delimitar a gleba usucapienda, de modo 

a evitar que ocorra a indevida invasão, pelo título a ser conferido ao usucapiente, de terrenos adjacentes. Em 

verdade, conforme esclarece doutrina, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e 

a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a 

pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o 

defeito atinente à primeira (Informativo n. 616.) 

 

QUINTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO AgRg no REsp 1.673.215-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por 
unanimidade, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Apelação julgada por maioria. Nova técnica de complementação de 
julgamento. Aplicação do art. 942 do CPC/2015. Possibilidade. Art. 198 do 
ECA.   

DESTAQUE 

Admite-se a incidência do art. 942 do novo Código de Processo Civil para complementar o julgamento da 
apelação julgada por maioria nos procedimentos relativos ao estatuto do menor.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Segundo o art. 198 do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos 
à execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o sistema do Código de Processo Civil, que prevê, 
atualmente, em caso de decisão por maioria, nova técnica de complementação de julgamento, com a tomada de 
outros votos em sessão subsequente ou na mesma sessão. O procedimento, em tese, nada tem de prejudicial ao 
menor. Ao contrário, dependendo da situação, como em caso de voto vencido favorável à tese defensiva, pode 
lhe ser benéfico. Não se trata, portanto, de reformatio in pejus indireta, uma vez que estamos diante da 
implementação de regra técnica de julgamento, que pode ou não resultar em decisão desfavorável à defesa. 
Assim, considerando os termos do art. 198 do ECA, não há, em princípio, ilegalidade no procedimento que 
impeça sua aplicação (Informativo n. 627.)   
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SEXTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.694.248-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Extinção de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de 
serviço à comunidade. Decisão favorável ao menor infrator. Não unânime. 
Complementação de julgamento. Artigo 942 do CPC/2015. Inaplicabilidade. 
Procedimento mais gravoso que o adotado no processo criminal. Afronta às 
normas protetivas que regem o ECA. 

DESTAQUE 

É inaplicável a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015 nos 
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude quando a decisão não unânime for favorável ao 
adolescente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta em deslinde está em definir se a técnica de complementação de julgamento nas decisões 
colegiadas não unânimes de segunda instância, prevista no art. 942 do CPC/2015, é cabível nos casos em que o 
decisum for favorável ao menor, tendo em vista o princípio do favor rei. Inicialmente, cumpre afirmar que o 
sistema recursal da lei processual civil é aplicável aos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, 
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 198 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. E, no caso de decisão não unânime em segunda instância, a lei processual civil vigente ao 
tempo da edição do Estatuto Menorista previa o cabimento de embargos infringentes, medida processual que 
também era induvidosamente aplicável aos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude. Com o 
advento da Lei nº 13.105/2015, foi editado novo Código de Processo Civil que, no artigo 942, ao tempo em que 
extinguiu os embargos infringentes, adotou técnica de complementação de julgamento nas decisões colegiadas 
não unânimes de segunda instância com o propósito de atender aos reclamos de maior efetividade e celeridade 
no processo. É cediço que doutrina e jurisprudência são unívocos em assegurar ao menor infrator os mesmos 
direitos de que gozam os penalmente responsáveis perante a justiça criminal, admitindo, inclusive, a aplicação 
subsidiária do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Registre-se, também, que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude não há pretensão 
punitiva estatal, nem reprimenda de natureza criminal, mas a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
vem admitindo uma inegável natureza sancionatória das medidas socioeducativas. Assim, ainda que não se trate 
de processo criminal regido pela proibição de reformatio in pejus e, conquanto que não se cuide de recurso ou 
meio autônomo de impugnação, em estando o menor infrator sujeito a medida socioeducativa de natureza 
inegavelmente sancionatória, é incabível a complementação do julgamento segundo a técnica do artigo 942 do 
novo Código de Processo Civil quando em prejuízo do menor. Se a decisão não unânime for favorável ao menor 
infrator, a complementação do julgamento nos termos analisados, com a eventual modificação do julgado em 
prejuízo do menor implicaria, em última análise, em impingir ao menor infrator tratamento mais gravoso que o 
atribuído ao réu penalmente imputável já que os embargos infringentes e de nulidade previstos na legislação 
processual penal (art. 609, Código de Processo Penal) somente são cabíveis na hipótese de o julgamento tomado 
por maioria prejudicar o réu, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Dessa forma, se não se admite revisão 
pelo mesmo colegiado de acórdão não unânime favorável ao réu punido com pena de natureza repressiva e 
punitiva, com maior razão não se pode admitir incidente processual que produz efeitos semelhantes ao menor 
cuja reprimenda, apesar da carga sancionatória, possui natureza preventiva e reeducativa (Informativo n. 
626.) 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO QO na APn 703-GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, 
julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Prerrogativa de foro. Competência criminal originária do STJ. Art. 105, I, "a", 
da Constituição Federal. Crime em tese sem relação com o cargo. 
Desembargador. Instrução não encerrada. QO na APn 937/STF. Iminência da 
prescrição. Prorrogação da competência. Excepcionalidade. 

DESTAQUE 

A iminente prescrição do crime praticado por Desembargador excepciona o entendimento consolidado na APn 
937 - o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que 
tenham relação com o cargo - e prorroga a competência do Superior Tribunal de Justiça.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o voto condutor do acórdão proferido pelo STF na QO na APn 937 considerou 
que a cláusula constitucional que confere prerrogativa de foro a agentes públicos deve ser compreendida à luz 
dos princípios constitucionais estruturantes da igualdade e da República. Isto porque, tal como qualquer outro 
cidadão, os agentes públicos devem responder comumente pela prática de delitos que não guardem relação com 
o desempenho das funções inerentes ao cargo que ocupam. Como o foro por prerrogativa de função é uma 
exceção ao princípio republicano, concluiu o STF que ele deve ser interpretado restritivamente, de modo a 
funcionar como instrumento para o livre exercício de certas funções públicas, mas não de modo a acobertar 
agentes públicos da responsabilização por atos estranhos ao exercício de suas funções. Na sessão de julgamento 
de 20/06/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento da Questão de Ordem 
na Ação Penal 857 e efetuou o julgamento de Agravos Regimentais na Ação Penal 866, fixando o entendimento 
de que as razões de decidir adotadas pelo STF no julgamento da QO na AP 937 se impunham igualmente na 
interpretação da extensão da prerrogativa de foro que a Constituição (art. 105, I, "a") confere aos Conselheiros 
de Tribunais de Contas e aos Governadores. Na hipótese, situação em que o réu é Desembargador, em que, como 
visto, a extensão da prerrogativa de foro é questão a ser ainda enfrentada pela Corte Especial, e o cumprimento 
da pena pelo crime cometido pode restar prejudicado pela iminente ocorrência da prescrição, o processamento 
da ação penal permanecerá no Superior Tribunal de Justiça. (Informativo n. 630.)  

 

PROCESSO AgRg na APn 866-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 
julgado em 20/06/2018, DJe 03/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Competência. Foro por prerrogativa de função perante o STJ. Regra da 
kompetenz-kompetenz. Art. 105, I, "a" da CF/1988. Interpretação simétrica 
àquela conferida, pelo STF, ao art. 102, I, "b" e "c". QO na AP 937. Marco 
temporal para a prorrogação da competência desta Corte Superior. Publicação 
do despacho de intimação para apresentação de alegações finais.   

DESTAQUE 

As hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ restringem-se àquelas em que o crime for 
praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, em atenção ao princípio ou à regra da Kompetenz-Kompetenz, esta Corte 
superior deve exercer o controle da própria competência, máxime em se tratando de ações originárias, 
porquanto atua, nesses casos, não como corte de revisão ou de superposição, mas como primeiro julgador da 
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causa. O caso em tela limita-se a determinar, diante do enunciado normativo do art. 105, I, "a", da Constituição 
Federal, qual é o sentido e o alcance que se lhe deve atribuir, isto é, qual é, de acordo com a exegese sistemática 
e teleológica do ordenamento jurídico nacional, a norma jurídica que se deve extrair do referido dispositivo 
constitucional. A Corte Suprema, no julgamento na QO na AP 937, fixou o entendimento de que "o foro por 
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às 
funções desempenhadas", aplicando tal entendimento ao caso então em análise, que se referia a Deputados 
Federais e Senadores. Impõe-se conferir ao art. 105, I, "a", que trata da competência penal originária desta Corte 
Superior, interpretação simétrica àquela conferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao art. 102, I, "b" e "c", sob 
pena de se quebrar a coerência, a integridade e a unidade da Constituição, máxime tendo em vista que ubi eadem 
ratio, ibi eadem legis dispositio ("onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito"). 
Depreende-se de uma simples leitura dos referidos dispositivos constitucionais que ambos possuem redação 
simétrica, isto é, ambos estabelecem competências penais originárias, distinguindo-se, tão somente, no que diz 
respeito aos sujeitos ali elencados. Ademais, fixada a tese segundo a qual o foro por prerrogativa de função se 
aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, 
impende assestar o marco temporal para fins de prorrogação da competência do STJ. Nesse diapasão, o critério 
do fim da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações 
finais, parece adequado como marco temporal para a prorrogação da competência desta Corte superior para 
julgamento das ações penais originárias, visto constituir referência temporal objetiva, privilegiando, ainda, o 
princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do magistrado julgador com as provas produzidas 
na ação penal. (Informativo n. 630.) 

 

PROCESSO APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
02/05/2018, DJe 10/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Crimes ambientais. Termo de ajustamento de conduta. Denúncia. Justa causa. 
Recebimento.   

DESTAQUE 

A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede a instauração de ação penal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

As Turmas especializadas em matéria penal do STJ adotam a orientação de que, em razão da independência das 
instâncias penal e administrativa, a celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a 
persecução penal, repercutindo apenas, em hipótese de condenação, na dosimetria da pena. Nesse sentido: AgRg 
no AREsp 984.920-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/08/2017 e HC 160.525-RJ, Rel. Min. 
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/03/2013. Assim, "mostra-se irrelevante o fato de o recorrente haver 
celebrado termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual o Parquet, dispondo de elementos mínimos 
para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que as condutas tenham sido objeto de acordo extrajudicial " (RHC 
41.003-PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/02/2014). Desse modo, a assinatura do termo de 
ajustamento de conduta, firmado entre denunciado e o Estado, representado pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal das condutas imputadas 
ao acusado (Informativo n. 625.)  
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TERCEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO CC 160.077-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado 
em 10/10/2018, DJe 19/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Venda premiada. Captação de recursos de terceiros. Pessoa jurídica praticante 
de atividade de consórcios. Equiparação a instituição financeira. Ausência de 
autorização do Banco Central. Caracterização de crime contra o sistema 
financeiro nacional. Lei n. 7.492/1986. Competência da Justiça Federal.   

DESTAQUE 

A simulação de consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização do Banco Central do Brasil, 
configura crime contra o sistema financeiro, tipificado pelo art. 16 da Lei n. 7.492/1986, o que atrai a 
competência da Justiça Federal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir se a "venda premiada" de motocicletas pode ser considerada uma simulação 
de consórcio, de forma que a conduta descrita na denúncia possa se subsumir em tipos penais incriminadores 
descritos na Lei n. 7.492/1986, dentre eles, o crime tipificado no art. 16, consistente em operar instituição 
financeira, sem a devida autorização. Preliminarmente, cumpre salientar que em pesquisa à jurisprudência do 
STJ, constata-se mudança de entendimento em curto espaço de tempo. O precedente da Terceira Seção, CC 
121.146/MA, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, de junho de 2012, dispõe que "as operações 
denominadas compra premiada ou venda premiada - caracterizadas pela promessa de aquisição de bens, 
mediante formação de grupos, com pagamentos de contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam 
exonerados de adimplir as parcelas restantes - não constituem atividades financeiras para fins de incidência da 
Lei n. 7.492/1986". De outro lado, há precedentes, em sede de habeas corpus, no sentido de que a compra 
premiada - ainda que levada a efeito sem autorização do Banco Central do Brasil e mesmo não caracterizando 
um consórcio puro - trata-se de um simulacro de consórcio, que capta e administra recurso de terceiros, de 
modo a se enquadrar no tipo penal previsto do art. 16, caput, da Lei n. 7.492/1986. Feito um panorama 
jurisprudencial do STJ acerca do tema, observa-se que o melhor posicionamento é o de que a simulação de 
consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização do Banco Central do Brasil, configura crime 
contra o sistema financeiro devendo, assim, ser apurada pela Justiça Federal. Ademais, ainda que não haja 
identidade perfeita entre a venda premiada e o consórcio, é evidente que não se trata de venda comum, na 
medida que a pessoa jurídica capta recursos de terceiros, podendo, portanto, ser considerada instituição 
financeira a teor do art. 1º da Lei n. 7.492/1986. Desse modo, a ausência de autorização do Banco Central do 
Brasil não afasta a prática de crime contra o sistema financeiro, ao contrário, constitui justamente elemento 
constante no tipo descrito no art. 16 da Lei n. 7.492/1986. (Informativo n. 637.) 

 

PROCESSO CC 150.712-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado 
em 10/10/2018, DJe 19/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Ameaças de ex-namorado à mulher via facebook. Crime à distância. 
Internacionalidade configurada. Pedido de medidas protetivas de urgência ao 
Poder Judiciário brasileiro. Lei Maria da Penha. Concretude às convenções 
internacionais firmadas pelo Brasil. Competência da justiça Federal.   

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal apreciar o pedido de medida protetiva de urgência decorrente de crime de ameaça 
contra a mulher cometido, por meio de rede social de grande alcance, quando iniciado no estrangeiro e o seu 
resultado ocorrer no Brasil.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que, segundo o art. 109, V, da Constituição Federal, aos juízes federais compete 
processar e julgar "os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no 
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente". Encontrando-se o suposto 
autor das ameaças em território estrangeiro, uma vez que não se tem notícia do seu ingresso no país, tem-se um 
possível crime à distância, tendo em vista que as ameaças foram praticadas nos EUA, mas a suposta vítima teria 
tomado conhecimento do seu teor no Brasil. Observe-se que, de fato, não se tem, propriamente, crime previsto 
em tratado ou convenção internacional. Isto porque, embora o Brasil seja signatário de acordos internacionais 
que asseguram os direitos das mulheres, tais convenções não descrevem tipos penais. Em outras palavras, 
referidas convenções apenas apresentam conceitos e recomendações sobre a erradicação de qualquer forma de 
discriminação e violência contra as mulheres. Entretanto, em situação semelhante ao caso concreto, o 
argumento de ausência de tipificação em convenção internacional foi derrubado pelo Supremo quando da 
análise de crimes de pedofilia na Internet (RE 628.624). Segundo a tese vencedora, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente é produto de tratado e convenção internacional subscritos pelo Brasil. Dessarte, à luz do 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, embora as convenções internacionais firmadas pelo 
Brasil não tipifiquem ameaças à mulher, a Lei Maria da Penha, que prevê medidas protetivas, veio concretizar o 
dever assumido pelo Estado Brasileiro de proteção à mulher. Assim, é evidente a internacionalidade das 
ameaças que tiveram início nos EUA, por meio de rede social de grande alcance, o que resulta na competência 
da Justiça Federal. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO CC 160.748-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado 
em 26/09/2018, DJe 04/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Contrabando de cigarros. Indícios de transnacionalidade na conduta do 
agente. Desnecessidade. Crime que tutela interesse da União. Competência da 
Justiça Federal.   

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, ainda que inexistentes 
indícios de transnacionalidade na conduta.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Destaque-se, de início, que a jurisprudência desta Corte definia a competência da Justiça Federal para o 
julgamento dos crimes de contrabando e descaminho, nos termos da Súmula n. 151/STJ. No julgamento do CC 
149.750/MS, de 26/4/2017, modificou-se tal orientação para limitar a competência federal, no caso de 
contrabando, às hipóteses em que for constatada a existência de indícios de transnacionalidade na conduta do 
agente. No entanto, o referido conflito de competência tratava de crime distinto (violação de direito autoral), no 
qual a fixação da competência federal decorre da hipótese do art. 109, V, da Constituição Federal (crime que o 
Brasil se obrigou a reprimir em tratado internacional), hipótese na qual se exige efetivamente indícios de 
transnacionalidade para a competência federal. Essa compreensão ficou consolidada, até que, no julgamento do 
CC 159.680/MG (realizado em 8/8/2018), a Terceira Seção decidiu pela competência federal para o julgamento 
do crime de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta. Embora o referido 
precedente verse acerca de figura penal distinta (descaminho), o entendimento ali acolhido deve prevalecer 
também para o crime de contrabando. Primeiro, porque o crime de contrabando, tal como o delito de 
descaminho, tutela prioritariamente interesse da União, que é a quem compete privativamente (arts. 21, XXII e 
22, VII, ambos da CF) definir os produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fiscalização aduaneira 
e das fronteiras, mediante atuação da Receita Federal e Polícia Federal. Segundo, para preservar a segurança 
jurídica. Ora, a jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento firmado na Súmula n. 151/STJ, 
tradicionalmente sinalizava que a competência para o julgamento de tais delitos seria da Justiça Federal, 
afigurando-se desarrazoada a adoção de entendimento diverso, notadamente sem um motivo jurídico relevante 
para tanto. (Informativo n. 635.) 
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PROCESSO CC 159.680-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por unanimidade, 
julgado em 08/08/2018, DJe 20/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Inquérito policial. Descaminho. Venda de cigarros estrangeiros. Importação 
permitida pela ANVISA. Ausência de nota fiscal. Conduta anterior à Lei n. 
13.008/2014. Art. 334, § 1º, alínea "d", do CP. Súmula 151/STJ. Competência 
da Justiça Federal.   

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no art. 334, 
§ 1º, IV, do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira, permitida pela ANVISA, 
desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Deve-se averiguar, de início, se a conduta se amolda, ou não, no tipo descrito no art. 334 do Código Penal, na 
redação anterior à lei n. 13.008/2014. Para que se configure o delito do caput do art. 334 do Código Penal, é 
necessário identificar indícios de que o agente de alguma forma, dolosamente, aderiu e/ou participou do 
processo de introdução do bem no país sem o recolhimento dos tributos devidos. Ressalte-se: não há forma 
culposa do delito, nem se admite o dolo eventual. No caso concreto, não foram apontados pelos Juízos em 
conflito, tampouco juntados aos autos, indícios de que o investigado tenha, de qualquer maneira, participado da 
importação dos cigarros, o que demonstra ser inviável a tipificação de sua conduta no caput do art. 334 do CP 
(na redação anterior à da Lei n. 13.008/2014). Entretanto, a conduta do investigado pode se amoldar ao delito 
previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal que atribui a mesma pena a quem adquire, recebe ou oculta, em 
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência 
estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. 
Desse modo, como o descaminho tutela prioritariamente interesses da União (ordem tributária), é de se 
reconhecer a competência da Justiça Federal para conduzir o inquérito policial e, eventualmente, caso seja 
oferecida denúncia, julgar a ação penal, aplicando-se à hipótese dos autos o disposto no enunciado n. 151 da 
Súmula desta Corte. (Informativo n. 631.)  

 

PROCESSO CC 149.442-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado 
em 09/05/2018, DJe 17/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL MILITAR, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Competência. Marinheiro militar licenciado do serviço ativo. Medida de 
segurança imposta pela Justiça Militar. Execução. Competência da Justiça 
Estadual. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Estadual a execução de medida de segurança imposta a militar licenciado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cuida-se de execução de medida de segurança imposta a marinheiro que veio a ser licenciado do serviço ativo. 
De acordo com o art. 62 do Código Penal Militar, "o civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em 
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos 
benefícios e concessões, também, poderá gozar". Assim, constatado que não há mais vínculo com a Justiça 
Militar, a pena imposta deve ser executada pela Justiça Estadual. Não há que se excepcionar, desta regra, a 
execução da medida de segurança imposta. Isto porque a execução da medida estabelecida se dará em 
estabelecimento estadual, ante a inexistência de estabelecimentos penais federais próprios para essa finalidade. 
Inafastável, portanto, o enunciado da Súmula 192 desta Corte, segundo o qual: "compete ao Juízo das Execuções 
Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando 
recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual" (Informativo n. 626.) 
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PROCESSO EAREsp 798.496-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado 
em 11/04/2018, DJe 16/04/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Nomeação do Núcleo de Prática Jurídica em juízo. Procuração. Juntada. 
Desnecessidade. Inaplicabilidade da Súmula 115/STJ. 

DESTAQUE 

A nomeação judicial de Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa de réu dispensa a juntada de 
procuração. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito 
das Turmas que a compõe. A Quinta Turma firmou entendimento de que "o advogado integrante do Núcleo de 
Prática Jurídica não está dispensado de apresentar a procuração ou ato de nomeação judicial, por ausência de 
previsão legal, visto que somente é equiparado à Defensoria Pública no tocante à intimação pessoal dos atos 
processuais", em contraposição ao entendimento da Sexta Turma, que se pronunciou pela desnecessidade da 
juntada de procuração quando se trata de defensor dativo, nos autos do AgRg nos EDcl no Ag 1.420.710-SC. O 
Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de 
instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu 
defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para 
patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo 
assistido, mas sim exercício do múnus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência 
da Súmula n. 115/STJ. Além disso, não se mostra admissível a exigência de procuração, porquanto não raras as 
vezes sequer há contato do advogado dativo com o acusado, sendo certo que manter a exigência de mandato 
acarretaria gravosos prejuízos à defesa da população necessitada, inviabilizando o acesso à Justiça. 
(Informativo n. 624.) 

 

PROCESSO CC 145.721-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado 
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Furto nas depedências de local sujeito à administração militar. Militar em 
serviço. Res furtiva sob administração militar. Competência do juízo castrense.   
 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Militar processar e julgar o crime de furto, praticado por civil, de patrimônio que, sob 
administração militar, encontra-se nas dependências desta.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Preliminarmente, importante consignar que não se desconhece a tramitação da ADPF n. 289 perante a Suprema 
Corte, na qual a Procuradoria-Geral da República pretende o reconhecimento da incompetência da Justiça 
Militar da União para julgamento de civis em tempo de paz. Contudo, inexistindo pronunciamento com efeito 
erga omnes nesse sentido, ou edição de Súmula Vinculante, permanece o entendimento firmado no sentido de 
se considerar crime militar o furto praticado em local sujeito à administração militar em detrimento de 
patrimônio sob administração militar. Na hipótese analisada, ainda que praticado por civil, extrai-se dos autos 
que o furto ocorreu nas dependências do Parque de Material Aeronáutico, a res furtiva estava na posse de 
soldado da Aeronáutica em serviço e pertence ao material bélico das Forças Armadas. Por esse motivo, restou 
configurado o crime militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea I, "a", do Código Penal Militar. No mesmo 
sentido, observa-se precedente no qual é possível verificar a competência da Justiça Estadual quando o objeto 
material do delito é de propriedade privada, nos levando à conclusão que, se pertencesse à administração 
militar, a competência seria da Justiça Castrense. (CC 115.311-PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 
Terceira Seção, DJe 21/03/2011). (Informativo n. 621.)  
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PROCESSO REsp 1.557.461-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado 
em 22/02/2018, DJe 15/03/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução penal. Unificação das penas. Superveniência do trânsito em julgado 
de sentença condenatória. Termo a quo para concessão de novos benefícios. 
Ausência de previsão legal para alteração da data-base. 

DESTAQUE 

A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não 
encontra respaldo legal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a compreensão 
do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, possuíam o entendimento pacificado de que, sobrevindo 
condenação definitiva ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do 
prazo para concessão de futuros benefícios seria interrompida, de modo que o novo cálculo, realizado com base 
no somatório das penas, teria como termo a quo a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória. 
Entretanto, da leitura dos artigos 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal, invocados para 
sustentar o posicionamento mencionado, apenas se conclui que, diante da superveniência do trânsito em 
julgado de sentença condenatória, caso o quantum de pena obtido após o somatório não permita a preservação 
do regime atual de cumprimento da pena, o novo regime será então determinado por meio do resultado da 
soma, de forma que estará o sentenciado sujeito à regressão. Assim, sequer a regressão de regime é consectário 
necessário da unificação das penas, porquanto será forçosa a regressão de regime somente quando a pena da 
nova execução, somada à reprimenda ainda não cumprida, torne incabível o regime atualmente imposto. 
Portanto, da leitura dos artigos supra, não se infere que, efetuada a soma das reprimendas impostas ao 
sentenciado, é mister a alteração da data-base para concessão de novos benefícios. Por conseguinte, deduz-se 
que a alteração do termo a quo referente à concessão de novos benefícios no bojo da execução da pena constitui 
afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual se faz necessária a 
preservação do marco interruptivo anterior à unificação das penas. Ainda que assim não fosse, o reinício do 
marco temporal permanece sem guarida se analisados seus efeitos na avaliação do comportamento do 
reeducando. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus 
efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte 
Superior, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novas benesses, à exceção do 
livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado 
da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de 
flagrante bis in idem. No mesmo caminho, o delito praticado antes do início da execução da pena não constitui 
parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das 
reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado e não se presta a 
macular sua avaliação, visto que é estranho ao processo de resgate da pena. A unificação de nova condenação 
definitiva já possui o condão de recrudescer o quantum de pena restante a ser cumprido pelo reeducando, logo, 
a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a despeito da ausência de previsão legal, configura 
excesso de execução, baseado apenas em argumentos extrajurídicos. (Informativo n. 621.) 

 

PROCESSO CC 150.629-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
22/02/2018, DJe 28/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Conflito negativo de competência. Compartilhamento de sinal de TV por 
assinatura, via satélite ou cabo. Card Sharing. Convenção de Berna. 
Transnacionalidade da conduta. Competência da Justiça Federal. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes de violação de direito autoral e contra a lei de software 
decorrentes do compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura, via satélite ou cabo, por meio de serviços 
de card sharing. 
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A conduta assinalada consiste no compartilhamento ilícito de sinal de TV, por meio de um cartão no qual são 
armazenadas chaves criptografadas que carregam, de forma cifrada, o conteúdo audiovisual. Tais cartões são 
inseridos em equipamentos que viabilizam a captação do sinal, via cabo ou satélite, e sua adequada 
decodificação, conhecidos como AZBox, Duosat, AzAmérica, entre outros. Ao que consta dos autos, uma das 
formas de quebra das chaves criptográficas é feita por fornecedores situados na Ásia e Leste Europeu, que 
enviam, via internet, a pessoas que as distribuem, também via internet, aos usuários dos decodificadores ilegais, 
assim permitindo que o sinal de TV seja irregularmente captado. Nesse sentido, de acordo com o art. 109, V, da 
Constituição Federal, a competência da jurisdição federal se dá pela presença concomitante da 
transnacionalidade do delito e da assunção de compromisso internacional de repressão, constante de tratados 
ou convenções internacionais. A previsão normativa internacional, na hipótese, é a Convenção de Berna, 
integrada ao ordenamento jurídico nacional através do Decreto n. 75.699/1975, e reiterada na Organização 
Mundial do Comércio - OMC por acordos como o TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
- Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (AADPIC), 
incorporado pelo Decreto n. 1.355/1994, com a previsão dos princípios de proteção aos direitos dos criadores. 
O outro requisito constitucional, de tratar-se de crime à distância, com parcela do crime no Brasil e outra parcela 
do iter criminis fora do país, é constatado pela inicial prova da atuação transnacional dos agentes, por meio da 
internet. Nesse contexto, tem-se por evidenciados os requisitos da previsão das condutas criminosas em tratado 
ou convenção internacional e do caráter de internacionalidade dos delitos objeto de investigação, constatando-
se, à luz do normativo constitucional, a competência da jurisdição federal para o processamento do feito. 
(Informativo n. 620.) 

 

QUINTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO AgRg no REsp 1.740.921-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, 
julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Tribunal do Júri. Art. 155 do CPP. Pronúncia fundada exclusivamente em 
elementos extrajudiciais. Impossibilidade.   

DESTAQUE 

Não se admite a pronúncia de acusado fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase 
inquisitorial.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a saber sobre a possibilidade de o juízo de pronúncia admitir os elementos de prova 
colhidos no inquérito policial que demonstram indícios de autoria do crime doloso contra a vida, ainda que de 
maneira tênue, sob pena de contrariar as disposições do art. 413 do CPP, bem como o princípio do in dubio pro 
societate. Inicialmente, convém assinalar que não se descura que há no âmbito do STJ julgados no sentido de 
admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente 
afronta ao art. 155 do CPP: AgRg no AREsp 978.285/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 
julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017; e HC 435.977/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 
15/5/2018, DJe 24/5/2018. No caso dos autos, porém, o Tribunal local manteve a decisão que despronunciou 
o réu tendo em vista ser a prova dos autos um único depoimento extrajudicial, o qual não foi confirmado na fase 
processual, e a confissão qualificada em juízo do corréu. Desse modo, nota-se a ausência de indícios de autoria 
delitiva (art. 413 do CPP) submetidos ao devido processo legal. Portanto, carece de judicialização a prova a 
apontar os indícios de autoria delitiva. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento 
cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do 
arbítrio estatal. Assentir com entendimento contrário implicaria considerar suficiente a existência de prova 
inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum 
elemento de prova a ser produzido judicialmente. Ou seja, significaria inverter a ordem de relevância das fases 
da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as 
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garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios 
democráticos e por garantias fundamentais. Assim, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, 
a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em 
elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos. (REsp 
1591768/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/06/2018) (Informativo n. 638)  

 

PROCESSO AgRg no REsp 1.673.215-RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, por 
unanimidade, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Apelação julgada por maioria. Nova técnica de complementação de 
julgamento. Aplicação do art. 942 do CPC/2015. Possibilidade. Art. 198 do 
ECA.   

DESTAQUE 

Admite-se a incidência do art. 942 do novo Código de Processo Civil para complementar o julgamento da 
apelação julgada por maioria nos procedimentos relativos ao estatuto do menor.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Segundo o art. 198 do ECA, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos 
à execução das medidas socioeducativas, deve ser adotado o sistema do Código de Processo Civil, que prevê, 
atualmente, em caso de decisão por maioria, nova técnica de complementação de julgamento, com a tomada de 
outros votos em sessão subsequente ou na mesma sessão. O procedimento, em tese, nada tem de prejudicial ao 
menor. Ao contrário, dependendo da situação, como em caso de voto vencido favorável à tese defensiva, pode 
lhe ser benéfico. Não se trata, portanto, de reformatio in pejus indireta, uma vez que estamos diante da 
implementação de regra técnica de julgamento, que pode ou não resultar em decisão desfavorável à defesa. 
Assim, considerando os termos do art. 198 do ECA, não há, em princípio, ilegalidade no procedimento que 
impeça sua aplicação (Informativo n. 627.)   

 

PROCESSO 
RHC 88.804-RN, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, por unanimidade, 

julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Medida cautelar de afastamento das funções públicas de vereador e 

presidente de câmara municipal. ADI n. 5.526/DF. Parlamentares municipais. 

Não incidência. 

DESTAQUE 

É possível que o Juiz de primeiro grau, fundamentadamente, imponha a parlamentares municipais as medidas 

cautelares de afastamento de suas funções legislativas sem necessidade de remessa à Casa respectiva para 

deliberação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A insurgência suscitada em questão de ordem limitou a examinar a legalidade de decisão tomada por Câmara 

de Vereadores pela revogação das medidas cautelares de afastamento das funções de vereador e de presidente 

da Casa em substituição à prisão preventiva impostas por juiz de primeiro grau. Ressalte-se que a situação 

jurídica dos autos permanece hígida, a despeito do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos 

autos da ADI 5.526-DF que fixou o entendimento de que compete ao Poder Judiciário impor, por autoridade 

própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do CPP a parlamentares, devendo, contudo, ser 

encaminhada à Casa Legislativa respectiva a que pertencer o parlamentar para os fins do disposto no art. 53, § 

2º, da Constituição Federal quando a medida cautelar aplicada impossibilite, direta ou indiretamente, o 
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exercício regular do mandato parlamentar. O referido artigo dispõe acerca de imunidade formal conferida à 

deputados federais e senadores, sendo, pois, uma prerrogativa constitucional conferida aos parlamentares do 

Congresso Nacional e, justamente por se tratar de norma de exceção, deve ser interpretada restritivamente. A 

Corte Suprema, tendo por fundamento tal parâmetro, já sufragou, em julgados anteriores, entendimento no 

sentido de que a incoercibilidade pessoal relativa prevista no artigo 53, § 2º, da CF/88 é aplicável, conforme 

disposição expressa, aos deputados federais e senadores e, por incidência do princípio da simetria, aos 

deputados estaduais independentemente de previsão nas respectivas Constituições estaduais, previsão, 

todavia, não incidente sobre parlamentares municipais. Nesses termos, torna-se sem efeito a decisão tomada 

pela Câmara de Vereadores em sessão realizada no dia 25/10/2017, na qual os seus pares haviam, alegando 

incidência do entendimento externado pelo STF na ADI 5.526-DF, votado pelo retorno imediato do vereador aos 

cargos dos quais se encontra por ora afastado. (Informativo n. 617.) 

 

SEXTA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO HC 470.034-SC, Rel. Min. Laurita Vaz, por maioria, julgado em 
09/10/2018, DJe 19/11/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Sentença proferida de forma oral. Degravação parcial na ata de audiência. 
Ausência do registro das razões de decidir. Nulidade absoluta por vício formal. 

DESTAQUE 

É nula a sentença proferida de forma oral e degravada parcialmente sem o registro das razões de decidir. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, destaca-se que o art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência 
de instrução em meio audiovisual. Tal regra, cuja redação foi conferida pela Lei n. 11.719/2008, não tem o 
escopo somente de abreviar o tempo de realização do ato - em razão da desnecessidade da redução, a termo, 
dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas -, mas também o de possibilitar registro fiel da íntegra do 
ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Na hipótese, foi proferida sentença oral, com a degravação 
tão somente da dosimetria das penas e do dispositivo. Essa situação, em um juízo preliminar, contraria o 
disposto no art. 388 do Código de Processo Penal, pois a busca da celeridade na prestação jurisdicional não 
dispensa a forma escrita da sentença, que deve vir acompanhada das razões de decidir. Anote-se, por fim, o 
prejuízo à defesa, com grave dano ao exercício do contraditório e ampla defesa, que acarreta nulidade absoluta 
do ato, por vício formal. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO HC 437.535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acd. Min. 
Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em 26/06/2018, DJe 
02/08/2018.   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Contravenção penal. Vias de fato. Violência doméstica. Prisão preventiva. Não 
cabimento.   

DESTAQUE 

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo idôneo para justificar a prisão 
preventiva do réu.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre destacar que a prática de vias de fato é hipótese de contravenção penal (art. 21 do Decreto-
Lei n. 3.688/1941), e não crime, o que contraria o disposto no art. 313, II, do Código de Processo Penal. Deste 
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modo, em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, uma 
vez que não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na 
hipótese específica de transgressão das cautelas de urgência já aplicadas. (Informativo n. 632.)  

 

PROCESSO REsp 1.699.665-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução de sentença penal condenatória. Pena substitutiva de prestação 
pecuniária. Descumprimento. Arresto de bem de família. Descabimento. 
Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 

DESTAQUE 

Havendo expressa previsão legal de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, não 
há falar em arresto para o cumprimento forçado da pena substitutiva. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, tratando-se de pena substitutiva, fixada com base no artigo 44 do Código Penal, tem-se que o eventual 
descumprimento da obrigação dá ensejo à reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, 
por força do comando expresso da norma do parágrafo 4º do referido artigo. No cálculo da pena privativa de 
liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo 
de trinta dias de detenção ou reclusão. Ressalta-se que a execução das penas restritivas, assim como de modo 
geral de todas as alternativas à prisão, demanda um mecanismo coercitivo, capaz de assegurar o seu 
cumprimento, e este só pode ser a pena privativa de liberdade. Assim, não há falar em arresto para o 
cumprimento forçado da pena substitutiva já que a reconversão da pena é medida que, por si só, atribui 
coercividade à pena restritiva de direitos. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO HC 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
12/06/2018, DJe 19/06/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Substituição 
pela domiciliar. Inadequação. Delito praticado na própria residência.   

DESTAQUE 

Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na própria 
residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar para que paciente 
possa cuidar de pessoa absolutamente incapaz. O Tribunal de origem, ao analisar a questão, considerando o 
recente precedente do STF, no julgamento do HC n. 143.641, apresentou fundamento válido para afastar a 
substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, ao destacar laudo pericial do assistente social, no 
qual consta que a paciente usava de sua própria residência para a prática delituosa. Assim, o local não apenas 
se mostraria inadequado para os cuidados de um incapaz, como também remeteria à conclusão de possibilidade 
de reiteração criminosa. Registra-se que a Quinta Turma já entendeu que a substituição do encarceramento 
preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é 
praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. (Informativo n. 629.) 
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PROCESSO HC 365.008-PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio 
Schietti Cruz, por maioria, julgado em 17/04/2018, DJe 21/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Tribunal do Júri. Sustentação oral em plenário. Tempo reduzido. Deficiência 
de defesa. Nulidade. Ausência. Imprescindibilidade de demonstração do 
prejuízo. 

DESTAQUE 

A sustentação oral realizada em tempo reduzido no Tribunal do Júri não caracteriza, necessariamente, 
deficiência de defesa técnica. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, busca-se a invalidação da Sessão do Plenário do Júri sob a alegação de que o causídico constituído 
à época não desempenhou fielmente a defesa do paciente em plenário tendo em vista que a sua sustentação oral, 
descontados os cumprimentos iniciais, durou apenas 7 minutos, tempo esse que se mostraria exíguo, irrisório e 
ineficaz. Ressalta-se que, diante das peculiaridades do Tribunal do Júri, o fato de ter havido sustentação oral em 
plenário por tempo reduzido não implica, necessariamente, a conclusão de que o réu esteve indefeso. 
Principalmente quando se verifica a ausência de recursos das partes ou de alguns resultados concretos, a sugerir 
a conformidade entre acusação e defesa. A própria alegação da nulidade, sem a sua efetiva demonstração, e por 
meio de habeas corpus - meio impugnativo de cognoscibilidade estreita -, inviabiliza aferir se houve ou não a 
inquinada deficiência defensiva, que não pode ser reconhecida apenas porque a sustentação oral foi sucinta e o 
julgamento culminou em resultado contrário aos interesses do réu (Informativo n. 627.) 

 

PROCESSO REsp 1.694.248-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

TEMA Extinção de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de 
serviço à comunidade. Decisão favorável ao menor infrator. Não unânime. 
Complementação de julgamento. Artigo 942 do CPC/2015. Inaplicabilidade. 
Procedimento mais gravoso que o adotado no processo criminal. Afronta às 
normas protetivas que regem o ECA. 

DESTAQUE 

É inaplicável a técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015 nos 
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude quando a decisão não unânime for favorável ao 
adolescente. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A questão posta em deslinde está em definir se a técnica de complementação de julgamento nas decisões 
colegiadas não unânimes de segunda instância, prevista no art. 942 do CPC/2015, é cabível nos casos em que o 
decisum for favorável ao menor, tendo em vista o princípio do favor rei. Inicialmente, cumpre afirmar que o 
sistema recursal da lei processual civil é aplicável aos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, 
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 198 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. E, no caso de decisão não unânime em segunda instância, a lei processual civil vigente ao 
tempo da edição do Estatuto Menorista previa o cabimento de embargos infringentes, medida processual que 
também era induvidosamente aplicável aos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude. Com o 
advento da Lei nº 13.105/2015, foi editado novo Código de Processo Civil que, no artigo 942, ao tempo em que 
extinguiu os embargos infringentes, adotou técnica de complementação de julgamento nas decisões colegiadas 
não unânimes de segunda instância com o propósito de atender aos reclamos de maior efetividade e celeridade 
no processo. É cediço que doutrina e jurisprudência são unívocos em assegurar ao menor infrator os mesmos 
direitos de que gozam os penalmente responsáveis perante a justiça criminal, admitindo, inclusive, a aplicação 
subsidiária do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Registre-se, também, que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude não há pretensão 
punitiva estatal, nem reprimenda de natureza criminal, mas a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
vem admitindo uma inegável natureza sancionatória das medidas socioeducativas. Assim, ainda que não se trate 
de processo criminal regido pela proibição de reformatio in pejus e, conquanto que não se cuide de recurso ou 
meio autônomo de impugnação, em estando o menor infrator sujeito a medida socioeducativa de natureza 
inegavelmente sancionatória, é incabível a complementação do julgamento segundo a técnica do artigo 942 do 
novo Código de Processo Civil quando em prejuízo do menor. Se a decisão não unânime for favorável ao menor 
infrator, a complementação do julgamento nos termos analisados, com a eventual modificação do julgado em 
prejuízo do menor implicaria, em última análise, em impingir ao menor infrator tratamento mais gravoso que o 
atribuído ao réu penalmente imputável já que os embargos infringentes e de nulidade previstos na legislação 
processual penal (art. 609, Código de Processo Penal) somente são cabíveis na hipótese de o julgamento tomado 
por maioria prejudicar o réu, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Dessa forma, se não se admite revisão 
pelo mesmo colegiado de acórdão não unânime favorável ao réu punido com pena de natureza repressiva e 
punitiva, com maior razão não se pode admitir incidente processual que produz efeitos semelhantes ao menor 
cuja reprimenda, apesar da carga sancionatória, possui natureza preventiva e reeducativa (Informativo n. 
626.) 

 

PROCESSO HC 433.898-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
24/04/2018, DJe 11/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Homicídio qualificado. Qualificadoras com naturezas diversas. Subjetiva e 
objetiva. Possibilidade. Motivo torpe e feminicídio. Bis in idem. Ausência.   

DESTAQUE 

Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de 
homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Observe-se, inicialmente, que, conforme determina o art. 121, § 2º-A, I, do CP, a qualificadora do feminicídio 
deve ser reconhecida nos casos em que o delito é cometido em face de mulher em violência doméstica e familiar. 
Assim, "considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as 
qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto 
de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a 
mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e 
familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise" (Ministro Felix Fischer, REsp 
1.707.113-MG, publicado em 07/12/2017) (Informativo n. 625.)   

 

PROCESSO HC 410.161-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Tribunal do Júri. Interrogatório do réu. Conduta do juiz. Firmeza. Quebra da 
imparcialidade. Ausência. Nulidade. Não ocorrência.   

DESTAQUE 

A condução do interrogatório do réu de forma firme durante o júri não importa, necessariamente, em quebra 
da imparcialidade do magistrado e em influência negativa nos jurados.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No caso analisado, verifica-se que o tribunal de origem reconheceu a imparcialidade do magistrado, deixando 
assente que Sua Excelência, embora tenha sido "firme" com o réu, não desbordou seu comportamento, 
conduzindo o julgamento com a isenção que é esperada do togado em um plenário do Júri. Agir com firmeza não 
é motivo para imputar ao magistrado a pecha da falta de imparcialidade. O juiz não é mero espectador do 
julgamento e tem, não só o direito, mas o dever (art. 497 do Código de Processo Penal) de conduzi-lo. A quebra 
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da imparcialidade tem de estar atrelada a alguma conduta do magistrado que possa desequilibrar a balança do 
contraditório, ou seja, favorecer, para qualquer dos lados, a atuação das partes (Informativo n. 625.)   

 

PROCESSO HC 420.257-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por maioria, julgado em 
19/04/2018, DJe 11/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Execução penal. Remição. Trabalho em período anterior ao início da execução. 
Possibilidade se posterior à prática do delito.   

DESTAQUE 

É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data 
posterior à prática do delito.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que a impetrante pretende que se faça uma analogia in bonam partem, aplicando-
se, no caso em apreço - relativo ao instituto da remição -, o entendimento adotado quanto à detração, 
aproveitando-se, na execução em curso, o período trabalhado no cumprimento da pena de processo anterior. 
Sabe-se que este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação quanto à impossibilidade de remição por 
trabalho executado em momento anterior à prática do delito referente à pena a ser remida. No caso denota-se 
que o trabalho em questão foi realizado em momento posterior à prática de um dos delitos cuja condenação se 
executa, de modo que, nesta hipótese, ainda que anterior ao início da execução, é possível a remição da pena 
pelo trabalho relativamente ao delito praticado anteriormente. Embora haja a possibilidade de o condenado 
remir o tempo de cumprimento da reprimenda pelo exercício do trabalho, como forma de implementar o 
objetivo ressocializador da pena, integrando-o, gradativamente, ao convívio social, a concessão de benefícios 
não pode favorecer o estímulo à prática de novas infrações penais. Por isso, entende-se não ser possível a 
detração ou a remição em processo distinto, dos dias trabalhados durante a execução de pena já extinta. O que 
se pretende evitar é o estímulo à prática de novos delitos, ou seja, que, em razão de eventual "crédito" já 
constante em seu favor, o apenado cometa uma nova infração, sobre a qual pretenderia eventual abatimento em 
razão do trabalho já realizado, o que, com efeito, não pode ser admitido. Todavia, observa-se que, não se trata 
de fato praticado após o trabalho realizado pelo apenado, mas de delito anterior ao labor, de modo que não há 
falar em estímulo ou em "crédito", pois a infração já havia sido praticada. Por essa razão, não se verifica 
similitude entre as hipóteses de vedação de incidência do instituto da remição, devendo, nesse contexto, ser 
dado o mesmo tratamento utilizado para a detração (Informativo n. 625.) 

 

PROCESSO RHC 83.501-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 
06/03/2018, DJe 05/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Disque Denúncia. 
Ausência de prévia investigação policial para verificar a veracidade das 
informações recebidas. Fuga de acusado. Inexistência de elementos idôneos 
para entrada em domicílio sem ordem judicial.   

DESTAQUE 

A existência de denúncias anônimas somada à fuga do acusado, por si sós, não configuram fundadas razões a 
autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou determinação judicial.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na hipótese, verifica-se ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5°, 
inc. XI, da Constituição da República, pois, não há referência à prévia investigação policial para verificar a 
possível veracidade das informações recebidas, não se tratando de averiguação de informações concretas e 
robustas acerca da traficância naquele local. Ainda que o tráfico ilícito de drogas seja um tipo penal com vários 
verbos nucleares, e de caráter permanente em alguns destes verbos, como por exemplo "ter em depósito", não 
se pode ignorar o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal e esta garantia constitucional não pode ser 
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banalizada, em face de tentativas policiais aleatórias de encontrar algum ilícito em residências. Conforme 
entendimento da Suprema Corte e da Sexta Turma deste STJ, a entrada forçada em domicílio, sem uma 
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária, e não será a constatação de situação de flagrância, posterior 
ao ingresso, que justificará a medida, pois os agentes estatais devem demonstrar que havia elemento mínimo a 
caracterizar fundadas razões (justa causa). (Informativo n. 623.)  

 

PROCESSO REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado 
em 21/11/2017, DJe 26/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Homicídio na direção de veículo após suposta ingestão de bebida alcoólica. 
Dolo eventual versus culpa consciente. Aferição. Juiz togado. Pronúncia. Filtro 
processual.   

DESTAQUE 

Na primeira fase do Tribunal do Júri, ao juiz togado cabe apreciar a existência de dolo eventual ou culpa 
consciente do condutor do veículo que, após a ingestão de bebida alcoólica, ocasiona acidente de trânsito com 
resultado morte.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Observe-se, inicialmente a indagação a respeito da presença do dolo eventual: se o conceito jurídico-penal 
acerca do que é dolo eventual já produz enormes dificuldades ao julgador togado, que emite juízos técnicos, 
apoiados em séculos de estudos das ciências penais, o que se pode esperar de um julgamento realizado por 
pessoas que não possuem esse saber e que julgam a partir de suas íntimas convicções, sem explicitação dos 
fundamentos e razões que definem seus julgamentos? O legislador criou um procedimento bifásico para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em que a primeira fase se encerra com uma avaliação técnica, 
empreendida por um juiz togado, o qual se socorre da dogmática penal e da prova dos autos, e mediante devida 
fundamentação, portanto, não se pode desprezar esse "filtro de proteção para o acusado" e submetê-lo ao 
julgamento popular sem que se façam presentes as condições necessárias e suficientes para tanto. Note-se que 
a primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo principal de avaliar a suficiência 
ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (iudicium 
accusationis) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e 
idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (iudicium causae). Deste modo, não é consentâneo, aos 
objetivos a que representa na dinâmica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia 
relegar a juízes leigos, com a cômoda invocação da questionável regra do in dubio pro societate, a tarefa de 
decidir sobre a ocorrência de um estado anímico cuja verificação demanda complexo e técnico exame de 
conceitos jurídico-penais. (Informativo n. 623.) 

 

PROCESSO HC 422.473-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 
julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA Crime contra a ordem tributária. Dados bancários obtidos pela Receita 
Federal. Compartilhamento com o Ministério Público. Licitude da prova.   

DESTAQUE 

É possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular procedimento 
administrativo fiscal, para fins de instrução processual penal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 601.314-SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/09/2016, 
e após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade do art. 6º da Lei 
Complementar n. 105/2001, que autoriza o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras 
diretamente ao Fisco, sem autorização judicial. Por seu turno, há reiteradas decisões do STF, afirmando que 
deve ser estendida a compreensão fixada no julgamento do RE 601.314-SP à esfera criminal, sendo legítimos 
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"[...] os meios de obtenção da prova material e sua utilização no processo Administrativo fiscal, mostra-se lícita 
sua utilização para fins da persecução criminal. Sobretudo, quando se observa que a omissão da informação 
revelou a efetiva supressão de tributos, demonstrando a materialidade exigida para configuração do crime 
previso no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, não existindo qualquer abuso por parte da Administração Fiscal 
em encaminhar as informações ao Parquet" (ARE n. 953.058-SP, Ministro Gilmar Mendes). Com isso, o 
entendimento de que é incabível o uso da chamada prova emprestada do procedimento fiscal em processo 
penal, tendo em vista que a obtenção da prova (a quebra do sigilo bancário) não conta com autorização judicial, 
contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal de que é possível a utilização de dados 
obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular procedimento administrativo fiscal, para fins de instrução 
processual penal. Nesse sentido, não há falar em ilicitude das provas que embasam a denúncia em processo 
penal obtidas por meio de compartilhamento pelo Fisco de informações sobre movimentação bancária obtidos 
sem autorização judicial, porquanto, assim como o sigilo é transferido, sem autorização judicial, da instituição 
financeira ao Fisco e deste à Advocacia-Geral da União, para cobrança do crédito tributário, também o é ao 
Ministério Público, sempre que, no curso de ação fiscal de que resulte lavratura de auto de infração de exigência 
de crédito de tributos e contribuições, se constate fato que configure, em tese, crime contra a ordem tributária 
(Informativo n. 623.)   

 

PROCESSO 
HC 390.038-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por 
unanimidade, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018  

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 
Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006. Reincidência. Reconhecimento equivocado.   

DESTAQUE 

É inviável o reconhecimento de reincidência com base em único processo anterior em desfavor do réu, no qual 
- após desclassificar o delito de tráfico para porte de substância entorpecente para consumo próprio - o juízo 
extinguiu a punibilidade por considerar que o tempo da prisão provisória seria mais que suficiente para 
compensar eventual condenação. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de habeas corpus em que o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento 
de que a reincidência foi considerada de maneira equivocada. Vale salientar que o paciente - condenado por 
tráfico de drogas - não obteve a redução da pena inerente à figura privilegiada do tipo penal, em face do 
reconhecimento da reincidência, com base em única ação penal anterior constante em sua vida pregressa. Na 
oportunidade da referida primeira e única condenação, o Juiz desclassificou o delito pelo qual respondia, 
atribuindo-lhe o crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, e, ato contínuo, extinguiu a 
punibilidade por considerar o tempo da prisão provisória mais do que suficiente para compensar eventual 
medida a lhe ser imposta. De fato, as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a incidência da causa especial 
de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque concluíram que a extinção da 
punibilidade, nesses casos, se assemelharia à extinção do processo executivo pelo cumprimento de pena e, por 
conseguinte, seria apta a gerar a reincidência. Todavia, não há como desprezar que o tempo de constrição 
considerado para a extinção da punibilidade se deu no âmbito exclusivo da prisão preventiva, sendo 
inconcebível compreender, em nítida interpretação prejudicial ao réu, que o tempo de prisão provisória seja o 
mesmo que o tempo de prisão no cumprimento de pena, haja vista tratar-se de institutos absolutamente 
distintos em todos os seus aspectos e objetivos. Nessa linha de raciocínio, a decisão de extinção da punibilidade, 
na hipótese, aproxima-se muito mais do exaurimento do direito de exercício da pretensão punitiva como forma 
de reconhecimento, pelo Estado, da prática de coerção cautelar desproporcional no curso do único processo em 
desfavor do paciente - citado anteriormente - do que com o esgotamento de processo executivo pelo 
cumprimento de pena. Acrescente-se, ainda, que, se o paciente não houvesse ficado preso preventivamente - 
prisão que, posteriormente, se mostrou ilegal, dada a desclassificação do primeiro delito a ele imputado -, teria 
feito jus à transação penal, benefício que, como é sabido, não é apto a configurar nem maus antecedentes nem 
reincidência. Nesse sentido, o único processo anterior existente em desfavor do réu não pode ser considerado 
para fins de reincidência, devendo a Corte de origem reanalisar o preenchimento dos demais requisitos 
necessários à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. (Informativo n. 619.) 
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PROCESSO 
HC 408.736-ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, por 
unanimidade, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Omissão cartorária. Dúvida em relação ao recebimento da sentença. Art. 389 
do CPP. Mero lançamento de movimentação processual na internet. 
Requisitos não atendidos. Presunção prejudicial ao réu. Extinção da 
punibilidade pela prescrição retroativa. Ocorrência. 

DESTAQUE 

Havendo dúvida resultante da omissão cartória em certificar a data de recebimento da sentença conforme o art. 
389 do CPP, não se pode presumir a data de publicação com o mero lançamento de movimentação dos autos na 
internet, a fim de se verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme dispõe o art. 389 do Código de Processo Penal, a publicação da 
sentença é ato complexo que se compraz com o recebimento da sentença pelo escrivão, com a lavratura nos 
autos do respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim. Nesse sentido, a 
publicidade da sentença se apresenta como requisito indispensável à própria existência do ato, retirando-lhe o 
caráter eminentemente particular e privado, para que possa ser adjetivado como um autêntico ato processual. 
Na hipótese, as formalidades não foram adequadamente cumpridas, porquanto não há registros quanto à 
certificação da publicação da sentença. O que existe é, apenas e tão somente, o lançamento do andamento 
processual "Mandado Expeça-sentença", registrado junto ao sistema eletrônico de gerenciamento de processos 
(eJUD) do Tribunal. Com efeito, o registro em comento não pode ser caracterizado como ato processual, por 
tratar-se, efetivamente, de uma facilidade oferecida aos jurisdicionados para que possam acompanhar com 
maior comodidade o andamento dos feitos judiciais. Nesse diapasão, não desponta qualquer efeito legal do 
simples registro de movimentação dos autos físicos na internet, de cunho meramente informativo e não 
vinculativo. Via de consequência, sob a óptica do direito penal, tal evento não possui o condão de interromper o 
lapso prescricional, na forma do art. 117, IV, do CP. Portanto, em havendo dúvida resultante da omissão do 
cartório em certificar a data de recebimento da sentença, deve-se considerar a data de publicação do primeiro 
ato que demonstrou, de maneira inconteste, a ciência da sentença pelas partes e não a data do mero lançamento 
de movimentação dos autos na internet, haja vista que esta solução prejudica o réu. Ademais, no caso em tela, 
deve-se declarar extinta a punibilidade, uma vez que, em decorrência da falta de cumprimento dos requisitos 
elencados no art. 389 do CPP, a prescrição não pode ser interrompida. (Informativo n. 619.) 

 

PROCESSO 
RHC 87.825-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, por unanimidade, julgado em 

05/12/2017, DJe 14/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO INTERNACIONAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Medida cautelar penal diversa da prisão. Diplomata. Imunidade à jurisdição 

executiva. Proibição de ausentar-se do Brasil sem autorização judicial. 

Ilegalidade. 

DESTAQUE 

A cautelar fixada de proibição para que agente diplomático acusado de homicídio se ausente do país sem 

autorização judicial não é adequada na hipótese em que o Estado de origem do réu tenha renunciado à 

imunidade de jurisdição cognitiva, mas mantenha a competência para o cumprimento de eventual pena criminal 

a ele imposta. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Na origem, trata-se de recurso em habeas corpus impetrado por agente diplomático por meio do qual se insurge 

contra a medida cautelar fixada em seu desfavor, que lhe proibiu de se ausentar do país sem autorização judicial. 

Sobre o tema, convém salientar que a imunidade dos integrantes de corpo diplomático dos Estados estrangeiros 
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é pela via da imunidade de jurisdição cognitiva, isto é, imunidade ao processo de conhecimento, ou pela 

imunidade à jurisdição executiva, referente ao cumprimento da pena. Ambas as imunidades derivam, 

ordinariamente, do básico princípio "comitas gentium", consagrado pela prática consuetudinária internacional 

e assentado em premissas teóricas e em concepções políticas que, fundadas na essencial igualdade entre as 

soberanias estatais, legitima o reconhecimento de "par in parem non habet imperium vel judicium", conforme 

entende a doutrina do Direito Internacional Público. Na hipótese em exame, o Estado estrangeiro renunciou à 

imunidade de jurisdição, mas reservou-se a imunidade de execução, ou seja, o impetrante pode ser processado 

no Brasil e eventualmente condenado, mas a execução da pena se dará apenas no país de origem. Nesse contexto, 

o relevante fundamento esposado na fixação da cautelar no sentido de se assegurar a aplicação da lei penal 

carece de razoabilidade, porquanto ao Brasil não é cabível a execução de eventual pena. Ademais, embora tenha 

sido apontado o interesse na proteção à instrução criminal, o impedimento do acusado à saída do país em nada 

afeta a colheita de provas, cabendo ressaltar, ainda, que eventual intento de não comparecer a atos do processo 

é reserva de autodefesa a ele plenamente possível (nova redação do art. 475 do CPP). Falta à cautelar fixada, 

assim, adequação aos riscos que se pretendia com ela evitar, de modo que é de se reputar indevida a proibição 

do impetrante ausentar-se do país sem autorização judicial. (Informativo n. 618.) 

 

PROCESSO 
RHC 86.076-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio 

Schietti Cruz, por maioria, julgado em 19/10/2017, DJe 12/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Dados e conversas registradas no whatsapp. Aparelho de propriedade da 

vítima falecida. Validade da prova. Autorização judicial. Desnecessidade. 

Constrangimento ilegal. Inexistência. 

DESTAQUE 

Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia autorização judicial, na 

hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade 

policial por sua esposa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se discute, entre outras questões, a validade da quebra 

de sigilo de conversações via aplicativo whatsapp sem prévia autorização judicial. Sobre o tema, vale salientar 

que a Sexta Turma desta Corte Superior vem reconhecendo a ilicitude da referida prova nos casos em que dizem 

respeito à interceptação de celular do acusado, cujo conteúdo vem a ser devassado sem autorização judicial. Na 

hipótese em exame, todavia, a situação é oposta, visto que houve um homicídio em que o telefone - de 

propriedade da vítima - teria sido, inclusive, um veículo para a prática do crime; sendo entregue à polícia por 

sua esposa após o cometimento do ilícito. Portanto, se o detentor de eventual direito ao sigilo estava morto, não 

havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito. Sendo assim, não há sequer necessidade de uma 

ordem judicial porque, frise-se, no processo penal, o que se protege são os interesses do acusado. Logo, soa como 

impróprio proteger-se a intimidade de quem foi vítima do homicídio, sendo que o objeto da apreensão e da 

investigação é esclarecer o homicídio e punir aquele que, teoricamente, foi o responsável pela morte. 

(Informativo n. 617.) 
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PROCESSO 
HC 281.101-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 

julgado em 03/10/2017, DJe 24/11/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TEMA 

Imputação do mesmo fato delituoso em ações penais diversas que tramitaram 

em juízos diferentes. Ocorrência de coisa julgada. Prevalência da condenação 

mais favorável ao agente. 

DESTAQUE 

Diante do trânsito em julgado de duas sentenças condenatórias por fatos idênticos, deve prevalecer a 

condenação mais favorável ao réu. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir qual decisum com trânsito em julgado deve prevalecer na hipótese de dupla 

condenação por fato equivalente, imputado ao mesmo acusado, em duas ações penais que tramitaram em juízos 

diversos. No caso, uma primeira ação penal foi proposta em 10/3/2010, tendo a condenação à pena de 7 anos, 

1 mês e 10 dias de reclusão transitado em julgado em 26/11/2012. Por sua vez, em uma segunda ação penal 

intentada em 31/3/2010, o réu restou condenado pelos mesmos fatos delituosos à pena de 7 anos, 3 meses e 3 

dias de reclusão, com a condenação transitando em julgado em 10/9/2012. No caso, não se nega que, em 

determinado momento, a segunda ação penal proposta encontrava-se eivada de vício, tendo em vista a 

ocorrência da litispendência, já que ajuizada quando em trâmite outra ação penal, em razão dos mesmos fatos. 

Ocorre que, quando da confirmação da condenação proferida na primeira ação penal pelo Tribunal local (em 

26/9/2012), já havia o trânsito em julgado da condenação proferida na segunda ação penal (10/9/2012), donde 

se infere que, na ocasião daquela condenação, já se havia operado o instituto da coisa julgada. Em que pese a 

referida conclusão justifique a anulação da primeira ação penal, tendo em vista que esta pena é a menos grave, 

em comparação com a pena aplicada na ação penal que transitou em julgado primeiro, deve prevalecer a 

situação mais favorável ao paciente. Com efeito, diante do trânsito em julgado de duas sentenças condenatórias 

contra o mesmo paciente, por fatos idênticos, deve prevalecer o critério mais favorável em detrimento do 

critério temporal (de precedência), ante a observância dos princípios do favor rei e favor libertatis. 

(Informativo n. 616.) 
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TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.698.717-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 05/06/2018, DJe 07/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO REGISTRAL 

TEMA Homologação de acordo extrajudicial. Retificação de registo civil de menor. 
Procedimento legal. Requisitos. Apuração sobre erro ou falsidade do registro. 
Participação do Ministério Público. Prova pericial em juízo. Estudo 
psicossocial. Obrigatoriedade.   

DESTAQUE 

É inadmissível a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro civil de menor em juízo sem a 
observância dos requisitos e procedimento legalmente instituído para essa finalidade.  

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito recursal é definir se é válido acordo extrajudicial, posteriormente homologado em juízo, por meio 
do qual as partes transacionaram sobre a retificação do registro civil de um menor, a fim de que fosse substituído 
o nome do pai registral pelo suposto pai biológico em seu registro de nascimento. O negócio jurídico celebrado 
pelas partes teve como objeto um direito personalíssimo, sobre o qual não se admite a transação, o que se 
depreende da interpretação a contrario sensu do art. 841 do CC/2002. Ademais, é bastante razoável afirmar, 
inclusive, que o referido negócio jurídico sequer preenche os requisitos básicos previstos no art. 104, II e III, do 
CC/2002, uma vez que se negociou objeto ilícito - direitos da personalidade de um menor - sem que tenha sido 
observada a forma prescrita em lei quando se trata de retificação de registros civis. O formalismo ínsito às 
questões e ações de estado não é um fim em si mesmo, mas, ao revés, justifica-se pela fragilidade e relevância 
dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, que devem ser integralmente tutelados pelo 
Estado. Assim, é inadmissível a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro civil em juízo, 
ainda que fundada no princípio da instrumentalidade das formas, devendo serem respeitados os requisitos e o 
procedimento legalmente instituídos para essa finalidade, que compreendem, dentre outros, a investigação 
acerca de erro ou falsidade do registro anterior, a concreta participação do Ministério Público, a realização de 
prova pericial consistente em exame de DNA em juízo e sob o crivo do mais amplo contraditório e a realização 
de estudos psicossociais que efetivamente apurem a existência de vínculos socioafetivos com o pai registral e 
com a sua família extensa (Informativo n. 627.)   

 

PROCESSO REsp 1.637.359-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 
em 08/05/2018, DJe 11/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO REGISTRAL 

TEMA Ação de inventário. Suspensão. Possibilidade. Regularização dos bens imóveis. 
Averbação. Condicionante razoável.   

DESTAQUE 

É legítima a decisão judicial que determina a averbação, no respectivo registro, das modificações realizadas em 
bens imóveis submetidos à partilha como condição de procedibilidade da ação de inventário.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A averbação das alterações realizadas em bens imóveis é um ato de natureza obrigatória, na forma dos arts. 167, 
II, "4", e 169, da Lei de Registros Públicos. No âmbito da ação de inventário, constata-se que o art. 1.026 do 
CPC/1973 sujeita a prolação da sentença homologatória de partilha ao prévio recolhimento do imposto de 
transmissão a título de morte e a apresentação, nos autos, da certidão ou da informação negativa de dívida para 
com a Fazenda Pública. A imposição judicial para que sejam regularizados os bens imóveis que pertenciam ao 
falecido para que, apenas a partir deste ato, seja dado adequado desfecho à ação de inventário é, como diz a 
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doutrina, uma "condicionante razoável", especialmente por razões de ordem prática - a partilha de bens imóveis 
em situação irregular, com acessões não averbadas, dificultaria sobremaneira, senão inviabilizaria, a avaliação, 
a precificação, a divisão ou, até mesmo, a eventual alienação dos referidos bens imóveis. Dessa forma, o art. 993, 
IV, alínea "a" do CPC/1973, que versa sobre o modo e o procedimento de realização das primeiras declarações 
relacionadas aos imóveis, deve ser lido em consonância com os arts. 167 e 169 da Lei de Registros Públicos, 
diante da efetiva necessidade de que os referidos bens tenham sido ou sejam regularizados durante a ação de 
inventário para que não haja nenhuma dúvida acerca do conteúdo do monte partível e, consequentemente, do 
quinhão destinado a cada herdeiro. Deste modo, nada obsta que seja fixado, como condição de procedibilidade 
da ação de inventário, que seja realizada a regularização dos bens imóveis que serão partilhados entre os 
herdeiros, como consequência lógica da obrigatoriedade contida nos arts. 167, II, "4", e 169, da Lei de Registros 
Públicos (Informativo n. 625.)   
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DIREITO TRABALHO 
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SEGUNDA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO CC 157.664-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
23/05/2018, DJe 25/05/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO DO TRABALHO, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Competência. Plano de saúde coletivo. Entidade de autogestão vinculada ao 
empregador. Manutenção do ex-empregado. Natureza predominantemente 
civil do litígio. Justiça Comum Estadual. 

DESTAQUE 

Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de demanda com natureza predominantemente civil entre ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão 
vinculadas ao empregador. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O propósito do conflito consiste em definir a competência para julgar controvérsias estabelecidas entre ex-
empregados (nas hipóteses de aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho sem justa causa) e operadoras 
de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador, acerca do direito de manter a condição 
de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato 
de trabalho. Inicialmente, vale destacar que a causa de pedir e o pedido delineados na petição inicial definem a 
competência para processar e julgar a controvérsia. Aqui, devem ser registradas algumas anotações sobre a 
natureza do litígio em demandas desse jaez. Primeiro, plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador 
ao empregado não é considerado salário, conforme disposto no art. 458, §2º, IV, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, em redação dada pela Lei n. 10.243/01. Segundo, a operadora de plano de saúde de autogestão, 
vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, conforme 
disposto em Resolução Normativa n. 137/2006 da ANS. Terceiro, o fundamento jurídico para avaliar a 
procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de 
Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31. Essas razões permitem concluir pela inexistência de discussão sobre o 
contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado 
em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista. Via de consequência, 
há de se reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda (Informativo 
n. 627.) 

 

 

PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

 

PROCESSO REsp 1.679.649-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Imposto de renda sobre a pessoa física. Direito de Arena. Art. 42, caput e §1º, 
da Lei n. 9.615/1998 ("Lei Pelé"). Natureza indenizatória da parcela. Não 
configuração. Acréscimo patrimonial. Hipótese de incidência do IRPF.   

DESTAQUE 

A remuneração percebida pelos atletas profissionais a título de direito de arena sujeita-se à incidência do 
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, salienta-se que, no âmbito do direito de arena, a sistemática das relações jurídicas entre os sujeitos 
envolvidos dá-se, essencialmente, da seguinte forma: as entidades de prática desportiva (clubes, associações, 
ligas) firmam contrato oneroso de divulgação dos eventos esportivos com empresas de comunicação (grupos 
de mídia), dispondo sobre as ações previstas no art. 42 da Lei n. 9.615/1998. Em retribuição, essas empresas 
remuneram aquelas entidades, nos termos pactuados, pelos direitos de divulgação dos elementos audiovisuais 
das competições. Salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% (cinco por cento) sobre a receita 
proveniente dessa exploração são repassados aos respectivos sindicatos, os quais, a seu turno, os distribuem 
em cotas iguais aos atletas que participaram do evento, em até 60 (sessenta) dias, descontada a fração do 
Imposto sobre a Renda, nos termos do art. 46, parágrafo único, do Decreto n. 7.984/2013. Nesse contexto, o 
valor correspondente ao direito de arena constitui autêntico rendimento extra para o esportista participante do 
espetáculo desportivo, corolário da compulsoriedade da transferência, para o atleta, de parte do montante 
arrecadado na competição, denotando nítido conteúdo de acréscimo patrimonial. Some-se a isso o fato de que 
somente fará jus à parcela relativa ao direito de arena o esportista profissional que mantiver relação laboral 
com entidade de prática desportiva, formalizada em contrato de trabalho. Segue-se, pois, que a verba em 
questão retribui e decorre da própria existência do contrato de labor e dele deflui, em negócio jurídico que lhe 
integra, remunerando e acrescendo os ganhos do atleta em contrapartida pela autorização dada para o uso da 
sua imagem. Logo, o direito de arena sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF 
(Informativo n. 626.) 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.678.209-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 
unanimidade, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

TEMA Devedor no juízo cível comum e credor na Justiça do Trabalho. Penhora no 
rosto dos autos de execução trabalhista. Possibilidade. Ordem emanada do 
juízo da execução cível. Poder geral de cautela. Falecimento do reclamante. 
Conflito entre direito à herança de menor e o direito à tutela executiva. 
Competência do juízo do inventário para análise qualitativa do crédito 
bloqueado. 

DESTAQUE 

É possível a penhora, determinada por juízo da execução cível, no rosto dos autos de execução trabalhista de 
reclamante falecido, devendo a análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade ser feita pelo 
juízo do inventário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de controvérsia em torno da possibilidade de penhora no rosto dos autos de execução trabalhista por 
ordem emanada do juízo executivo cível, após o falecimento do reclamante, com base no seu poder geral de 
cautela. Na hipótese, o devedor no juízo cível comum era credor na Justiça do Trabalho. Por sua vez, os herdeiros 
do devedor alegaram o caráter alimentar da verba penhorada (art. 649, IV, do CPC/1973). Ora, é sabido que, na 
Justiça do Trabalho, o falecimento do reclamante, credor de verbas trabalhistas, não desnatura a qualidade de 
seu crédito, que é alcançado pelo juízo especial ao inventariante ou ao dependente do INSS, nas hipóteses do 
teto do valor previsto na Lei n. 8.212/1991. Todavia, arrecadado o bem a ser objeto de partilha no juízo do 
inventário entre os herdeiros e os credores do falecido, naquele juízo deverá ser feita a análise da qualidade do 
crédito e sua eventual impenhorabilidade, em razão de um herdeiro ser menor e presumidamente dependente 
da verba alimentar. Assim, o juízo do inventário é o competente para o exercício da ponderação entre o direito 
de herança do menor ao crédito alimentar e o direito a tutela executória dos credores do falecido pai. Portanto, 
possível a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista como medida cautelar de tutela provisória, em que o 
juízo da execução, com o fito de evitar lesão ao direito de crédito, bloqueia verbas que deverão ser encaminhadas 
ao juízo do inventário antes de alcançar diretamente os herdeiros. (Informativo n. 634.) 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 
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CORTE ESPECIAL 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 1.162.964-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, 
julgado em 07/03/2018, DJe 13/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Falência. Decreto-Lei n. 7.661/1945. Encargos da massa. Ordem de 
preferência. Redação original dos arts. 186 a 188 do CTN. Preferência dos 
créditos fiscais vencidos antes da falência.   

DESTAQUE 

Os encargos da massa não preferem os créditos tributários nas falências processadas sob a égide do Decreto-
Lei n. 7.661/1945.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

No acórdão embargado decidiu-se que as cotas condominiais vencidas após a decretação da quebra, embora 
possuam inegável natureza de encargos da massa, somente devem ser pagas nas falências processadas sobre a 
égide do DL n. 7.661/1945 após a satisfação dos créditos de natureza trabalhista e fiscal. Considerou-se, pois, 
que os créditos fiscais vencidos antes da falência, nas redações originais dos arts. 186 e 188 do CTN, preferiam 
aos encargos da massa falida e, até mesmo, aos créditos fiscais posteriores à quebra. Nos acórdãos paradigmas, 
contudo, consignou-se que os encargos da massa, deveriam ser pagos com preferência sobre os créditos 
tributários. Com razão, todavia, o entendimento albergado pela Terceira Turma no acórdão embargado, mais 
recente, embora isolado, espelha a melhor exegese do sistema de preferências traçado nos arts. 124 do DL n. 
7.661/1945 e 186 a 188 do CTN, estes em sua redação original. Com isso, os créditos fiscais vencidos antes da 
falência preferem aos encargos da massa falida e, até mesmo, aos créditos fiscais posteriores à quebra antes da 
modificação sofrida pela Lei Complementar n. 118/2005 para refletir a nova sistemática criada pela Lei n. 
11.101/2005, que impôs alterações na classificação dos créditos falimentares, reposicionando na ordem de 
preferência inclusive aqueles de natureza extraconcursal. (Informativo n. 637.) 

 

PRIMEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO EREsp 734.403-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Imposto sobre produtos industrializados - IPI. Saída física do produto do 
estabelecimento do fabricante. Roubo da mercadoria. Operação mercantil não 
concretizada. Fato gerador. Não configuração.   

DESTAQUE 

Na hipótese em que ocorrer roubo/furto da mercadoria após a sua saída do estabelecimento do fabricante não 
se configura o evento ensejador de incidência do IPI.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se se a saída física do produto do estabelecimento industrial ou equiparado é suficiente para a 
configuração do fato gerador do IPI, sendo irrelevante a ausência de concretização do negócio jurídico 
subjacente em razão do furto e/ou roubo das mercadorias. Importante destacar que a controvérsia já se 
encontra superada em ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, restando 
consolidado o entendimento de que a operação passível de incidência da exação é aquela decorrente da saída 
do produto industrializado do estabelecimento do fabricante e que se aperfeiçoa com a transferência da 
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propriedade do bem, porquanto somente quando há a efetiva entrega do produto ao adquirente a operação é 
dotada de relevância econômica capaz de ser oferecida à tributação. Portanto, na hipótese em que ocorre o 
roubo/furto da mercadoria após a sua saída do estabelecimento do fabricante, a operação mercantil não se 
concretiza, inexistindo proveito econômico para o fabricante sobre o qual deve incidir o tributo. Ou seja, não se 
configura o evento ensejador de incidência do IPI, não gerando, por conseguinte, a obrigação tributária 
respectiva. (Informativo n. 638.) 

 

PROCESSO AREsp 654.401-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 04/10/2018, DJe 16/11/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Serviço de proteção ao 
crédito. Prestação por entidade sindical. Incidência.   

DESTAQUE 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - incide sobre os serviços de proteção ao crédito, ainda 
que prestados por entidade sindical a seus associados.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, registra-se que a incidência do imposto sobre o serviço de proteção ao crédito encontra fundamento 
nos itens 22 e 24 da lista anexa ao DL n. 406, respectivamente: "22. Assessoria ou consultoria de qualquer 
natureza, não contida em outros incisos desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, 
processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa"; e "24. Análises, inclusive de 
sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza". Embora 
não se ignore que a Segunda Turma, em maio de 2015, sob a relatoria do em. Min. Humberto Martins, no RESP 
1.338.554/RS, tenha decidido pela não incidência do ISSQN sobre o serviço de consulta de proteção ao crédito 
prestado pela Câmara de Dirigentes Lojistas, compartilha-se do entendimento manifestado pelo em. Min. Ari 
Pargendler, no REsp 41.630/SP, Segunda Turma, DJ 14/04/1997. Na ocasião, o voto condutor apoiou-se nos 
seguintes fundamentos: "Fora de toda dúvida, há aí uma prestação de serviços mediante remuneração, 
suficiente para a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Pouco importa que a remuneração 
desse serviço seja dimensionada sem o propósito de lucro; a regra de tributação, no que se refere a o Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, independe do resultado da atividade, interessando-lhe apenas o fato 
econômico da circulação de bens imateriais, na espécie caracterizada pelo preço pago, a cada consulta, pelas 
informações obtidas". Anota-se, por fim, que a imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal é 
restrita às "entidades sindicais dos trabalhadores", razão pela qual não se aplica à hipótese. (Informativo n. 
638.) 

 

PROCESSO EREsp 1.390.228-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 26/09/2018, DJe 25/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Cessão de crédito de título judicial. Crédito-prêmio de IPI. Compensação 
tributária. Art. 74 da Lei n. 9.430/1996. Inaplicabilidade. Sucessão processual. 
Impossibilidade.   

DESTAQUE 

Não é possível a sucessão processual em razão de cessão de crédito de título judicial, referente a crédito-prêmio 
de IPI, com a finalidade de oportunizar a compensação tributária pela cessionária.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Segunda Turma deste Tribunal Superior, há muito, tem decidido pela possibilidade da sucessão processual, 
na fase de execução, na hipótese de o crédito-prêmio de IPI ser objeto de cessão para terceiros. Para tanto, 
invoca o art. 567, II, do CPC/1973 ("Podem também promover a execução, ou nela prosseguir, o cessionário, 
quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos"); regra atualmente 
contida no art. 778 do CPC/2015. A Primeira Turma, por sua vez, avança quanto à natureza do crédito objeto da 
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cessão para dar a melhor interpretação à controvérsia. Embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial 
deste Tribunal Superior pela possibilidade de sucessão processual, na fase de execução, no caso de cessão de 
créditos de precatórios (art. 567 do CPC/1973), essa conclusão não pode ser estendida à cessão de crédito, cuja 
certificação declaratória de existência está contida no título judicial, sem a estipulação do quantum debeatur e, 
principalmente, quando esse crédito tem natureza de incentivo fiscal e objetivo único de favorecer a exportação 
de mercadorias por seu titular originário (exportador). De fato, tendo a cessão de crédito o fim de oportunizar 
à cessionária a compensação de créditos tributários, não se pode ignorar que a sentença transitada trata de 
estímulo fiscal, cuja condição de existência é a exportação. Autorizar a utilização nessa hipótese é chancelar 
manobra jurídica com o fim de burlar a legislação tributária tanto referente ao estímulo fiscal, quanto à 
compensação tributária prevista no art. 74 da Lei n. 9.430/1996, pois o termo "crédito" contido no referido 
artigo, desde sua redação original, e o "crédito judicial com trânsito em julgado" não englobam todo e qualquer 
crédito que o requerente queira opor à Fazenda Nacional, pois, obrigatoriamente, deve-se perquirir sobre a 
natureza da obrigação originadora do crédito. Aliás, o art. 286 do Código Civil dispõe, expressamente, que o 
"credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 
devedor [...]". Assim, é impossível a sucessão processual em razão de cessão de crédito de título judicial, 
referente a crédito-prêmio de IPI, com a finalidade de oportunizar a compensação tributária pela cessionária. 
(Informativo n. 636.)  

 

PROCESSO EREsp 1.657.359-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 14/03/2018, DJe 19/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA ICMS. Operação interestadual. Diferencial de alíquota. Cláusula FOB (Free on 
Board). Tredestinação da mercadoria. Responsabilidade do vendedor. Boa-fé. 
Verificação. Necessidade.   

DESTAQUE 

A empresa vendedora de boa-fé que evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com cláusula 
FOB (Free on Board) não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota 
de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Primeira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência, pacificou entendimento que encontrava 
dissonância no âmbito das Turmas responsáveis pela uniformização das matérias relativas a Direito Público, 
acerca da responsabilização do vendedor de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, entre a 
interestadual efetivamente paga e a interna exigida pelo fisco, em razão de a mercadoria não ter chegado no 
informado Estado de destino do comprador. Sobre o tema, verifica-se que, embora seja certo que as convenções 
particulares não vinculam o fisco quanto à identificação da responsabilidade tributária (art. 123 do CTN), 
salienta-se que a cláusula Free on Board (FOB), em que o frete se dá por conta e risco do comprador, não infirma 
a realização do negócio praticado pelo vendedor de boa-fé, nem o obriga a perseguir o itinerário da mercadoria, 
porquanto essa tarefa é privativa do exercício do poder de polícia pela autoridade fiscal e, por isso, indelegável. 
Ademais, não há previsão na Carta Política ou no CTN que autorize a responsabilização do vendedor de boa-fé 
pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS por eventual tredestinação da mercadoria. O que antes era 
implícito, agora, após a Emenda Constitucional n. 87/2015, está expresso no texto constitucional (art. 155, § 2º, 
VIII, "a"), ou seja, é do comprador contribuinte do imposto a responsabilidade tributária pelo pagamento do 
diferencial de alíquota de ICMS. Se o comprador deu à mercadoria destinação diversa do contratado, levando-a 
para outro estado que o não declarado ou mesmo a tendo revendido no próprio estado de origem, caberá a ele, 
e não ao vendedor de boa-fé, responder perante o fisco competente para complementar o valor do imposto 
devido. A responsabilidade por infração (art. 136 do CTN) também não alcança o vendedor de boa-fé, pois sua 
configuração exige que o fisco identifique o agente ou responsável pela tredestinação, não sendo possível 
atribuir sujeição passiva por mera presunção, competindo à autoridade fiscal, de acordo com os arts. 116 e 142 
do CTN, espelhar o princípio da realidade no ato de lançamento, expondo os motivos determinantes que a 
levaram à identificação do fato gerador e o respectivo responsável tributário. (Informativo n. 622.)  
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PROCESSO 
EREsp 1.517.492-PR, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. Acd. Min. Regina 

Helena Costa, por maioria, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

ICMS. Créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal. Inclusão nas 

bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Inviabilidade. Interferência 

da União na política fiscal adotada por Estado-membro. Ofensa ao princípio 

federativo e à segurança jurídica. 

DESTAQUE 

Crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o 

entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, 

aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL (AgInt no REsp 

1.603.082/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2016); já o segundo, considera que o 

estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e 

da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, 

uns dos outros. Inicialmente, cabe lembrar que a Constituição da República hospeda vários dispositivos 

dedicados a autorizar certos níveis de ingerência estatal na atividade produtiva com vista a reduzir 

desigualdades regionais, alavancar o desenvolvimento social e econômico do país, inclusive mediante 

desoneração ou diminuição da carga tributária. A outorga de crédito presumido de ICMS insere-se em contexto 

de envergadura constitucional, instituída por legislação local específica do ente federativo tributante. Revela-se 

importante anotar que ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão 

paradigma, da 2ª Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o 

incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou e tal entendimento 

leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial 

porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais. Remarque-se que, no Brasil, o veículo de atribuição 

de competências, inclusive tributárias, é a Constituição da República. Como corolário do fracionamento dessas 

competências, o art. 155, XII, g, da CF/88, atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência 

para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os 

pressupostos de lei complementar. A concessão de incentivo por Estado-membro, observados os requisitos 

legais, configura, portanto, instrumento legítimo de política fiscal para materialização dessa autonomia 

consagrada pelo modelo federativo. Nesse caminho, a tributação pela União de valores correspondentes a 

incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desapreço à cooperação e à igualdade, 

pedras de toque da Federação. Dessarte, é razoável que a exegese em torno do exercício de competência 

tributária federal, no contexto de estímulo fiscal legitimamente concedido por Estado-membro, tenha por vetor 

principal um juízo de ponderação dos valores federativos envolvidos. É induvidoso, ademais, o caráter 

extrafiscal conferido pelo legislador estadual à desoneração, consistindo a medida em instrumento tributário 

para o atingimento de finalidade não arrecadatória, mas, sim, incentivadora de comportamento, com vista à 

realização de valores constitucionalmente contemplados, conforme apontado. Outrossim, o abalo na 

credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro, a seu turno, acarreta 

desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados. Cumpre 

destacar, ademais, em sintonia com as diretrizes constitucionais apontadas, o fato de a própria União ter 

reconhecido a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando 

essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie 

pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito 
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voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços, nos termos da 

Lei n. 11.945/2009. Por fim, cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, que 

o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n. 574.706/PR, assentou a 

inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, 

por maioria, que o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso 

de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. (Informativo n. 618.) 

 

TERCEIRA SEÇÃO 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO HC 399.109-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, por maioria, julgado em 
22/08/2018, DJe 31/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA ICMS. Operações próprias. Substituição tributária. Não recolhimento. 
Apropriação indébita tributária.   

DESTAQUE 

A conduta de não recolher ICMS em operações próprias ou em substituição tributária enquadra-se formalmente 
no tipo previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 (apropriação indébita tributária), desde que comprovado o 
dolo.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Adotando como premissa o fato de que a jurisprudência atribuiu informalmente a indicação marginal de 
"apropriação indébita tributária" ao crime previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 assemelhando-o ao delito 
de apropriação indébita, torna-se impositivo reconhecer que as características essenciais deste último ilícito 
também compõem, mutatis mutandis, o crime tributário, sob pena de lhe creditar uma rubrica informal que não 
se coaduna com a essência da apropriação indébita. Nesse caminho, resumem-se quatro aspectos essenciais que 
devem compor a prática do crime intitulado de "apropriação indébita tributária": 1º) Em razão da inexistência 
de clandestinidade no delito de apropriação indébita, que pressupõe, como elemento estrutural, a posse lícita e 
legítima da coisa alheia móvel, conclui-se de igual forma que, para o delito de "apropriação indébita tributária", 
o fato de o agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto devido não tem o 
condão de elidir ou exercer nenhuma influência na prática do delito; 2º) O sujeito ativo é aquele que ostenta a 
qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, conforme claramente descrito pelo art. 2º, II, da Lei n. 
8.137/1990, (...) que não distingue o sujeito passivo direto do indireto da obrigação tributária e, por isso, nada 
impede que o sujeito ativo do crime possa ser, ao menos em tese, tanto o contribuinte (sujeito passivo direto da 
obrigação tributária) quanto o responsável tributário (sujeito passivo indireto da obrigação tributária); 3º) 
Exige, para sua configuração, que a conduta seja dolosa (elemento subjetivo do tipo), consistente na consciência 
(ainda que potencial) de não recolher o valor do tributo; 4º) A descrição típica do crime contém a expressão 
"valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado", o que, indiscutivelmente, restringe a 
abrangência do sujeito ativo do delito, haja vista que nem todo sujeito passivo de obrigação tributária que deixa 
de recolher tributo ou contribuição social responde pelo crime do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, mas somente 
aqueles que "descontam" ou "cobram" o tributo ou contribuição. Em relação a esse último aspecto é de 
fundamental importância que se esclareça o alcance dos termos "descontado" e "cobrado" de que trata do 
referido dispositivo legal. A interpretação consentânea com a dogmática penal do termo "descontado" é a de 
que ele se refere aos tributos diretos quando há responsabilidade tributária por substituição, enquanto o termo 
"cobrado" deve ser compreendido nas relações tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes sobre o 
consumo), de maneira que não possui relevância o fato de o ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, 
em regra, não haverá ônus financeiro para o contribuinte de direito, na medida em que o valor do tributo é 
repassado ao consumidor final. (Informativo n. 633.) 

 

 



 

333 
 

PRIMEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.728.921-SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Importação. Despacho aduaneiro. Pagamento dos direitos antidumping. 
Requisito imprescindível. Retenção de mercadoria importada. Súmula n. 
323/STF. Inaplicabilidade.   

DESTAQUE 

A retenção de mercadoria importada até o pagamento dos direitos antidumping não viola o enunciado da 
Súmula n. 323/STF.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Preliminarmente, destaca-se que o termo dumping origina-se do verbo to dump, que significa jogar, desfazer, 
esvaziar-se. Consiste na prática de medidas com o fim de possibilitar que mercadorias ou produtos possam ser 
oferecidos em um mercado estrangeiro a preço inferior ao vigente no mercado interno. O remédio adotado para 
essa prática comercial desleal é chamado de direito antidumping, ou seja, é o procedimento que agrega ao valor 
do produto importado uma quantia igual ou inferior àquela margem de preço diferenciado. Com efeito, o 
pagamento dos direitos antidumping representa condição para a importação dos produtos. O importador fica 
sujeito à sua exigência de ofício, além de multa e juros moratórios, se não cumprir a determinação, cuja 
imposição deve ser formalizada em auto de infração. Por essas razões, resta inaplicável o enunciado da Súmula 
n. 323 do Supremo Tribunal Federal, que rejeita a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 
pagamento de tributos, porquanto não se pode confundir a apreensão com a retenção de mercadorias e 
consequente exigência de recolhimento de tributos e multa ou prestação de garantia, procedimento que integra 
a operação de importação. Outrossim, a quitação dos direitos antidumping é requisito para perfectibilização do 
processo de importação, sem o qual não pode ser autorizado o despacho aduaneiro. Não há como liberar pura e 
simplesmente as mercadorias à míngua de qualquer garantia. Nessa linha, existe precedente da 2ª Turma desta 
Corte (REsp 1.668.909-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017). 
(Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO REsp 1.492.832-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 
04/09/2018, DJe 01/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Responsabilidade civil do Estado. Imposto de importação. Alteração de 
alíquotas. Indústria nacional. Impacto econômico-financeiro. Risco da 
atividade. Direito à manutenção do status quo ante. Inexistência.   

DESTAQUE 

Não se verifica o dever do Estado de indenizar eventuais prejuízos financeiros do setor privado decorrentes da 
alteração de política econômico-tributária, no caso de o ente público não ter se comprometido, formal e 
previamente, por meio de determinado planejamento específico.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Considerando o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 43 do Código Civil, verifica-se que não há 
controvérsia sobre o dever do Estado de indenizar na hipótese de seus atos ocasionarem prejuízos. É a 
responsabilidade objetiva decorrente do risco administrativo. Todavia, a alteração de alíquotas de tributos é 
decisão política condicionada aos requisitos constitucionais e a finalidade desse ato estatal é variável, conforme 
o interesse perseguido pelo Estado em determinado momento. Nitidamente com finalidade extrafiscal, a 
Portaria MF n. 492, de 14 de setembro de 1994, com respaldo na Lei n. 3.244/1957, alterou para vinte por cento 
a alíquota do imposto de importação para os produtos nela relacionados, expondo sua motivação: "os níveis 
tarifários dos produtos relacionados eram inadequados ao cumprimento dos objetivos da Tarifa Aduaneira do 
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Brasil". Observe-se que a possibilidade de a União alterar a alíquota do imposto de importação, para mais ou 
para menos, além de exercício regular de sua competência tributária constitucional, é de conhecimento público 
desde 14/08/1957, data de publicação da lei no Diário Oficial da União. E, especificamente, quanto à 
possibilidade de redução para a alíquota de 20%, desde o DL n. 2.162/1984, publicado aos 20/09/1984. Ora, se 
a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei, não pode o setor privado alcançado pela redução de alíquota 
sustentar a quebra do princípio da confiança e, com isso, pretender indenização porque o Estado brasileiro 
atuou, legitimamente, na regulação do mercado, exercendo competência privativa sua. Em tese, somente nos 
casos em que o Estado se compromete, por ato formal, a incentivar, no campo fiscal, determinado ramo do setor 
privado, por certo período, é que se poderia invocar a quebra da confiança na modificação de política fiscal. 
Assim, o impacto econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades 
empresárias causado pela alteração da alíquota de tributos decorre do risco da atividade próprio da álea 
econômica de cada ramo produtivo. (Informativo n. 634.) 

 

PROCESSO REsp 1.704.359-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 
28/08/2018, DJe 02/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Arrolamento sumário. Art. 659, § 2º, do CPC/2015. Expedição dos formais de 
partilha ou da carta de adjudicação. Prévio pagamento do Imposto de 
Transmissão Causa Mortis (ITCM). Desnecessidade.   

DESTAQUE 

No arrolamento sumário, não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia 
quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de, sob a égide do novo Código de Processo Civil, 
encerrar-se o processo de arrolamento sumário, com a expedição e entrega de formais de partilha e alvarás aos 
sucessores, sem a prévia quitação dos tributos devidos para com a Fazenda Pública. Inicialmente cumpre 
salientar que a sucessão causa mortis, independentemente do procedimento processual adotado, abrange os 
tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto integrantes do passivo patrimonial deixado 
pelo de cujus, e constitui fato gerador dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio propriamente 
dita, dentre eles o ITCM. Segundo o que dispõe o art. 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos 
referentes aos bens do espólio e às suas rendas é condição sine quo non para que o magistrado proceda a 
homologação da partilha. Registre-se que essa norma não é de natureza processual, mas sim de direito material, 
porquanto se refere ao levantamento e à quitação de parte destacada do passivo do espólio deixado pelo de 
cujus, encerrando prerrogativa da Fazenda Pública de recuperar seus créditos tributários antes que os ativos 
sejam destinados ao pagamento de outros credores ou à partilha com os sucessores, sendo certo que esse direito 
de preferência está inclusive expressamente assegurado no art. 189 do CTN. Apesar disso, o novo Código de 
Processo Civil, em seu art. 659, § 2º, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de 
arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à 
prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Assim, essa inovação 
normativa em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, interpretando 
conjuntamente esses dispositivos legais, é possível concluir que, no arrolamento sumário, o magistrado deve 
exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a 
partilha (condição expressamente prevista para o inventário processado na forma de arrolamento - art. 664, § 
5º) e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o 
processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. (Informativo n. 634.)  
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PROCESSO REsp 1.298.441-GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 04/09/2018, DJe 13/09/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Contratos de compra e venda de imóveis a prazo. Valores decorrentes do 
INCC. Classificação. Receita bruta. Lucro presumido. Imposto de renda sobre 
pessoa jurídica. Incidência.   

DESTAQUE 

A parcela decorrente do INCC integra a receita bruta decorrente da venda do bem imóvel, sendo possível o seu 
acréscimo à base de cálculo do lucro presumido para fins de incidência do imposto de renda.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

O Índice Nacional de Construção Civil - INCC é utilizado para a correção do valor do imóvel objeto de 
financiamento enquanto a obra estiver em execução e, assim, a parcela respectiva não tem natureza de variação 
monetária do direito de crédito a que se refere o art. 9º da Lei n. 9.718/1998. É fato que a incidência desse índice 
implica aumento do valor das parcelas pagas, mas tal majoração não está relacionada à remuneração ou 
correção monetária do crédito acordado entre as partes e sim à variação do próprio custo de construção do bem 
imóvel vendido, podendo-se, assim, concluir que o valor alusivo a tal atualização compõe o preço tal como 
acordado no contrato de compra e venda. Nesse caminho, é correto o entendimento de que, por se tratar de 
quantia efetivamente recebida pela venda da unidade imobiliária, ainda que de forma parcelada, deve integrar 
a receita bruta da pessoa jurídica, como previsto no art. 25, I, da Lei n. 9.430/1996, combinado com os arts. 30 
e 31 da Lei n. Lei n. 8.981/1995, na redação anterior à Lei n. 12.973/2014. Nessa linha, percebe-se que a parcela 
decorrente do Índice Nacional da Construção Civil - INCC não pode ser classificada como receita financeira, 
submetida à tributação em separado. A propósito, deve-se registrar que a Segunda Turma, no julgamento do 
RESP 1.432.952/PR, ao decidir sobre a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os juros e correção 
monetária aplicados aos contratos de compra e venda de imóveis, externou o entendimento segundo o qual, "se 
a correção monetária e os juros (receitas financeiras) decorrem diretamente das operações de venda de imóveis 
realizadas pelas empresas - operações essas que constituem os seus objetos sociais -, tais rendimentos devem 
ser considerados como um produto da venda de bens e/ou serviços, ou seja, constituem faturamento, base de 
cálculo das contribuições PIS e COFINS, pois são receitas inerentes e acessórias aos referidos contratos e devem 
seguir a sorte do principal". Mutatis mutandis, esse precedente é aplicável ao caso dos autos, porquanto lá, ao 
contrário daqui, as construtoras pretenderam inserir "os juros e correção" no conceito de receitas financeiras a 
que se refere o art. 9º da Lei n. 9.718/1998, em vez de no conceito de faturamento. (Informativo n. 633.) 

 

PROCESSO REsp 1.738.282-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. Acd. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, por maioria, julgado em 21/06/2018, DJe 28/08/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Crédito Proveniente do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário 
Avulso - AITP. Compensação Tributária com créditos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal - SRF. Possibilidade.   

DESTAQUE 

É possível compensar créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal com o crédito 
proveniente do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso - AITP.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre asseverar que a Lei n. 9.430/1996, em seu art. 74, facultou ao contribuinte utilizar-se de 
créditos reconhecidos judicialmente para compensar débitos tributários, impondo como um dos requisitos a 
administração dos tributos pela SRF. Administrar tributos não se restringe apenas à arrecadação dos recursos, 
mas, também, à fiscalização e à cobrança, até porque estamos diante de uma situação sui generis, pois há um 
tributo recolhido indevidamente, o qual foi instituído pela União pela Lei n. 8.630/1993, que teve a incumbência 
de determinar os parâmetros para sua cobrança, bem como de sua fiscalização. Nesse sentido, embora a 
destinação do produto de arrecadação do AITP não seja a mesma destinação de outros tributos arrecadados 
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pela SRF, visto que a atribuição de gestor dos recursos foi delegada ao Banco do Brasil S.A., responsável pela 
gestão do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, nos moldes definidos pelos arts. 66 e 67 da 
Lei n. 8.630/1993, deve ser observado que a Secretaria da Receita Federal foi designada para realizar o 
recolhimento e fiscalização do AITP, o que autoriza que os créditos reconhecidos judicialmente sejam 
compensados com outros débitos tributários federais. (Informativo n. 631.) 

 

PROCESSO REsp 1.739.641-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 21/06/2018, DJe 29/06/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Parcelamento. Limite financeiro máximo. Ausência de previsão na Lei n. 
10.522/2002. Regulamentação por meio da portaria conjunta PGFN/RFB n. 
15/2009. Ilegalidade.   

DESTAQUE 

As condições para a concessão de parcelamento tributário devem estrita observância ao princípio da legalidade 
e não há autorização para que atos infralegais tratem de condições não previstas na lei de regência do benefício. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, é preciso destacar que o art. 155-A do CTN dispõe que o parcelamento será concedido na forma e 
na condição estabelecidas em lei específica, enquanto o art. 153 do CTN, aplicado subsidiariamente ao 
parcelamento, estabelece que "a lei" especificará I) o prazo do benefício, II) as condições da concessão do favor 
em caráter individual e III) sendo o caso: a) os tributos a que se aplica; b) o número de prestações e seus 
vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à 
autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual; e c) as garantias que devem ser 
fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. As condições para a concessão do 
parcelamento devem estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo, pois, autorização para que 
atos infralegais, como portarias, tratem de condições não previstas na lei de regência do benefício. No caso 
analisado, nos termos dos arts. 11 e 13 da Lei n. 10.522/2002, observa-se que a delegação de atribuição ao 
Ministro da Fazenda é para estabelecer limites e condições para o parcelamento exclusivamente quanto ao valor 
da parcela mínima e à apresentação de garantias, não havendo autorização para a regulamentação de limite 
financeiro máximo do crédito tributário para sua inclusão no parcelamento, concluindo-se pela ilegalidade da 
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 15/2009. (Informativo n. 629.)  

 

PROCESSO REsp 1.679.649-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO DO TRABALHO, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Imposto de renda sobre a pessoa física. Direito de Arena. Art. 42, caput e §1º, 
da Lei n. 9.615/1998 ("Lei Pelé"). Natureza indenizatória da parcela. Não 
configuração. Acréscimo patrimonial. Hipótese de incidência do IRPF.   

DESTAQUE 

A remuneração percebida pelos atletas profissionais a título de direito de arena sujeita-se à incidência do 
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, salienta-se que, no âmbito do direito de arena, a sistemática das relações jurídicas entre os sujeitos 
envolvidos dá-se, essencialmente, da seguinte forma: as entidades de prática desportiva (clubes, associações, 
ligas) firmam contrato oneroso de divulgação dos eventos esportivos com empresas de comunicação (grupos 
de mídia), dispondo sobre as ações previstas no art. 42 da Lei n. 9.615/1998. Em retribuição, essas empresas 
remuneram aquelas entidades, nos termos pactuados, pelos direitos de divulgação dos elementos audiovisuais 
das competições. Salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% (cinco por cento) sobre a receita 
proveniente dessa exploração são repassados aos respectivos sindicatos, os quais, a seu turno, os distribuem 
em cotas iguais aos atletas que participaram do evento, em até 60 (sessenta) dias, descontada a fração do 
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Imposto sobre a Renda, nos termos do art. 46, parágrafo único, do Decreto n. 7.984/2013. Nesse contexto, o 
valor correspondente ao direito de arena constitui autêntico rendimento extra para o esportista participante do 
espetáculo desportivo, corolário da compulsoriedade da transferência, para o atleta, de parte do montante 
arrecadado na competição, denotando nítido conteúdo de acréscimo patrimonial. Some-se a isso o fato de que 
somente fará jus à parcela relativa ao direito de arena o esportista profissional que mantiver relação laboral 
com entidade de prática desportiva, formalizada em contrato de trabalho. Segue-se, pois, que a verba em 
questão retribui e decorre da própria existência do contrato de labor e dele deflui, em negócio jurídico que lhe 
integra, remunerando e acrescendo os ganhos do atleta em contrapartida pela autorização dada para o uso da 
sua imagem. Logo, o direito de arena sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF 
(Informativo n. 626.) 

 

PROCESSO RMS 53.989-SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado em 
17/04/2018, DJe 23/05/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Contribuinte inadimplente. Enquadramento na condição de "inapto". Sanção 
política. Impossibilidade.   

DESTAQUE 

O Estado não pode adotar sanções políticas para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em 
atraso.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048-RS, DJe 
09/10/2014, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o Estado não pode adotar 
sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem 
o exercício da atividade econômica para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, 
estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual 
é assegurado ao devedor o devido processo legal. No caso analisado, contribuinte impetrou mandado de 
segurança com o objetivo de cancelar inscrição de seu nome comercial em cadastro de inadimplentes perante a 
Fazenda Estadual, que o enquadrou na situação de "contribuinte inapto". Com base na legislação estadual de 
regência, essa classificação não representa mero "diferencial terminológico" a orientar o trabalho da 
fiscalização, uma vez que, notadamente no tocante às operações interestaduais, cujo o recolhimento do ICMS se 
realiza por meio de denominada "antecipação tributária", traz consigo regra própria de responsabilização 
tributária para o transportador, procedimento diferenciado para recolhimento do imposto e até mesmo 
majoração direta da carga tributária, com o estabelecimento de maior percentual de margem de valor agregado 
em comparação com o contribuinte apto. Ponderados esses elementos, fica evidenciado que a inscrição de 
empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo Fisco Estadual configura um meio de coerção 
indireta para cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa, pois implica tratamento tributário diferenciado que 
dificulta o exercício da atividade econômica, inclusive com o indevido aumento da carga tributária, sendo, assim, 
clara a sanção política, não admitida pela Constituição Federal, conforme o decidido pela Suprema Corte, nos 
autos do citado RE 565.048/RS (Informativo n. 626.)   

 

PROCESSO REsp 687.113-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, por 
unanimidade, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA ICMS. Substituição tributária progressiva ou para frente. Cláusula de 
restituição do excesso. Base de cálculo presumida. Base de cálculo real. 
Restituição da diferença. Juízo de retratação.   

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é devida a restituição da diferença do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente 
se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.   
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INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015), reformou 
decisão antes proferida, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849-MS, Rel. 
Min. Edson Fachin, DJe 31/03/2017, fixou a tese de que "é devida a restituição da diferença do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a 
base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". (Informativo n. 623.) 

 

PROCESSO REsp 1.615.790-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 20/02/2018, DJe 09/04/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA ICMS. Energia elétrica. Aquisição no mercado de curto prazo. Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. Natureza jurídica da operação. 
Cessão de direitos.   

DESTAQUE 

Não incide ICMS sobre as operações financeiras realizadas no Mercado de Curto Prazo da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, salienta-se que as operações do Mercado de Curto Prazo da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica - CCEE envolvem as sobras e os déficits de energia elétrica que foram contratados bilateralmente entre 
os consumidores livres e os agentes de produção e/ou comercialização, tendo a CCEE o papel de intermediar, 
de forma multilateral, os consumidores credores e devedores, realizando a liquidação financeira dessas 
posições, utilizando como parâmetro o Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) por ela apurado. Em verdade, 
essas operações realizadas no Mercado de Curto Prazo não caracterizam propriamente contratos de compra e 
venda de energia elétrica, mas sim cessões de direitos entre consumidores, mediante a celebração de contratos 
bilaterais e cujo valor total já sofreu a tributação do imposto estadual, o que permite concluir que nova 
tributação dessas sobras implicaria indevido bis in idem. Segundo o que consta na cartilha de "Obrigações Fiscais 
na Comercialização de Energia Elétrica", elaborada pela CCEE, o Conselho Nacional de Política Fazendária - 
CONFAZ busca afastar a figura da bitributação do ICMS em face da tributação desses contratos de cessão de 
direitos: "pois o ICMS é não cumulativo, permite o crédito da energia adquirida e exige o débito na saída." 
Todavia, o fato de os consumidores poderem operar no aludido Mercado de Curto Prazo, como credores ou 
devedores em relação ao volume originalmente contratado, não os transforma em agentes do setor elétrico 
aptos a realizar alguma das tarefas imprescindíveis ao processo de circulação física e jurídica dessa riqueza, 
relativas à sua geração, transmissão ou distribuição, de tal modo que nenhum deles, consumidor credor ou 
devedor junto ao CCEE, podem proceder a saída dessa "mercadoria" de seus estabelecimentos, o que afasta a 
configuração do fato gerador do imposto nos termos do art. 2º e 12 da Lei Complementar n. 87/1996. A par 
disso, com base no art. 4º da Lei Kandir, verifica-se que, só a participação dos consumidores livres no Mercado 
de Curto Prazo da CCEE, sem prova da habitualidade ou do intuito comercial, não modifica a vocação 
empresarial por eles exercida, a justificar a caracterização dos mesmos como contribuintes referentes à 
circulação de energia elétrica. Nesse contexto, não deve prevalecer a interpretação adotada pelo CONFAZ para 
legitimar a tributação do ICMS sobre as aludidas cessões de direito, pois pressupõe a possibilidade de atribuir 
ao cedente a figura de contribuinte, a fim de justificar uma nova saída da mercadoria, como revenda, o que 
afronta a diretriz normativa contida na LC n. 87/1996 acerca da definição do fato gerador e do contribuinte do 
imposto. Por fim, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o ICMS não incide 
sobre disposições contratuais, mas sobre o efetivo consumo de energia elétrica e de demanda de potência (REsp 
960.476-SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeria Seção, DJe 13/05/2009), é forçoso concluir que, no caso, 
a tributação do ICMS quando da aquisição da mercadoria já se deu antecipadamente em relação à toda energia 
elétrica a ser consumida em face desse contrato bilateral, quer diretamente pelo próprio adquirente, quer pelo 
cessionário que dele adquiriu as sobras, sendo certo que incidência do imposto em face da cessão configura 
nova e indevida tributação sobre um mesmo fato gerador. (Informativo n. 623.)  
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PROCESSO REsp 1.668.268-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, por unanimidade, 
julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Imposto sobre a renda de pessoa física - IRPF. Alienação de imóvel residencial. 
Ganho de capital. Lei n. 11.196/2005 ("Lei do bem"). Valores parcialmente 
destinados à quitação de financiamento imobiliário de outro imóvel 
residencial. Direito à isenção. Restrição imposta por instrução normativa. 
Ilegalidade.   

DESTAQUE 

A isenção prevista no art. 39, § 2º, da Lei n. 11.196/2005, alcança as hipóteses nas quais o produto da venda de 
imóvel por pessoa física seja destinado, total ou parcialmente, à quitação ou amortização de financiamento de 
outro imóvel residencial que o alienante já possui.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Da leitura do art. 39, § 2º, da Lei n. 11.196/2005 extrai-se que o legislador ordinário condicionou a outorga de 
isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais apenas ao 
preenchimento dos seguintes requisitos: i) tratar-se de pessoa física residente no País; ii) alienação de imóveis 
residenciais situados em território nacional; e iii) aplicação do produto da venda no prazo de 180 dias na 
aquisição de outro imóvel residencial no País. A Instrução Normativa SRF n. 599/2005, por sua vez, dispõe que 
essa isenção não se aplica "à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou 
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel residencial já possuído pelo 
alienante" (art. 2º, § 11, inciso I). O cotejo entre os dispositivos citados claramente demonstra a restrição 
imposta pelo Fisco, ao arrepio do diploma legal, ao afastar a isenção nas hipóteses de pagamento de saldo 
devedor de outro imóvel já possuído, ou cuja promessa de compra e venda já esteja celebrada. Com efeito, a lei 
nada dispõe acerca de primazias cronológicas na celebração dos negócios jurídicos, muito menos exclui, da 
hipótese isentiva, a quitação ou amortização de financiamento, desde que observado o prazo de 180 dias e 
recolhido o imposto sobre a renda proporcionalmente ao valor não utilizado na aquisição. Vale ressaltar que o 
incentivo fiscal em questão foi instituído originalmente pela Medida Provisória n. 252/2005, a chamada "MP do 
Bem", cujo texto trouxe uma série de estímulos, contemplando com destaque o setor imobiliário. Nesse contexto, 
portanto, ao pretender finalisticamente fomentar as transações de imóveis, é induvidoso que a ratio da lei 
prestigiou a aplicação, é dizer, a utilização dos recursos gerados no próprio setor imobiliário, numa concepção 
mais abrangente e razoável que a aquisição de um imóvel "novo". Desse modo, o art. 2º, § 11, inciso I, da 
Instrução Normativa SRF n. 599/2005, ao restringir a fruição do incentivo fiscal com exigência de requisito não 
previsto em lei, afronta o art. 39, § 2º, da Lei n. 11.196/2005, padecendo, portanto, de ilegalidade. (Informativo 
n. 622.)  

 

PROCESSO REsp 1.100.739-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, por unanimidade, julgado 
em 27/02/2018, DJe 08/03/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA Juízo de retratação. Não incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da 
COFINS. Julgamento pelo STF.   

DESTAQUE 

Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ICMS não compõe a base de cálculo para a 
incidência do PIS e da COFINS   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015), reformou 
decisão antes proferida, tendo em vista que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 574.706-PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/10/2017, fixou a tese de que "o ICMS não compõe a base de cálculo 
para a incidência do PIS e da COFINS", entendimento esse firmado em sentido contrário à jurisprudência desta 
Corte Superior consolidada nas Súmulas n. 68, 94 e REsp repetitivo 1.144.469-PR, Primeira Seção, DJe 
2/12/2016 (Tema 313). (Informativo n. 621.)  
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PROCESSO 
REsp 1.345.462-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, por unanimidade, julgado 
em 07/12/2017, DJe 20/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Relatório 
circunstanciado anual. Não apresentação. Obrigação acessória. 
Descumprimento. Impedimento ao reconhecimento do favor constitucional. 
Inocorrência.   

DESTAQUE 

A apresentação anual de relatório circunstanciado das atividades exercidas por entidades beneficentes de 
assistência social ao INSS, prevista no art. 55 da Lei n. 8.212/1991, não configura requisito legal para a fruição 
da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/88. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

De início, importante destacar que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral 
da matéria, no RE 566.622, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/1991 
sobre o fundamento de que a imunidade, por ser espécie de limitação ao Poder de Tributar, deveria ser 
normatizada exclusivamente por lei complementar. Nos termos da fundamentação adotada pelo voto condutor 
desse julgado, afastada a normatização pela lei ordinária, permanecem em vigor as exigências do art. 14 do CTN, 
que reprisa apenas a primeira parte do dispositivo questionado - "aplicarem integralmente, no País, os seus 
recursos na manutenção dos seus objetivos funcionais" - deixando de lado a necessidade de apresentação de 
relatório circunstanciado de atividades ao órgão do INSS competente. Nesse sentido, e apesar do atual 
entendimento desta Corte Superior pelo cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 55, V, da Lei n. 
8.212/1991, parece mais razoável a orientação de que a falta de apresentação do relatório circunstanciado não 
pode ser empecilho ao reconhecimento, em juízo, do benefício. Isso porque - além da necessidade de 
normatização por lei complementar supracitada - a segunda parte do art. 55, V, da Lei n. 8.212/1991 não trata 
de requisito legal para a fruição da imunidade, mas de obrigação acessória com o fim de permitir a fiscalização 
do cumprimento da obrigação principal de aplicação integral do resultado operacional. Nessa linha, na falta de 
apresentação do relatório circunstanciado, deve-se oportunizar à requerente a referida comprovação, mas não 
lhe negar o direito à imunidade, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, pois o não 
cumprimento de mera obrigação acessória não pode obstar a fruição da imunidade conferida pelo Poder 
Constituinte, caso a beneficiária tenha comprovadamente cumprido os requisitos do art. 14 do CTN. 
(Informativo n. 619.) 

 

PROCESSO 
REsp 1.382.317-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por maioria, julgado 

em 21/11/2017, DJe 14/12/2017   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

Parcelamento tributário. Art. 1º, § 2º, da Lei n. 11.941/2009. Inclusão de 

percentual de débito isolado. Impossibilidade. Respeito ao período de 

apuração ou competência do tributo.   

DESTAQUE 

O contribuinte pode optar pelo parcelamento de débitos considerados isoladamente, nos termos do art. 1º, § 2º, 

da Lei n. 11.941/2009, ainda que relativos a uma mesma Certidão da Dívida Ativa, não sendo possível o 

parcelamento de uma fração de competência ou período de apuração. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

A Lei n. 11.941/2009, que trata do parcelamento ordinários de débitos tributários e outros temas, assim prevê: 

"Art. 1º (...) § 2º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as dívidas 

vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com 
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exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de 

execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, 

ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados: (...)". Nesse contexto, a controvérsia gira em 

torno da interpretação que deve ser conferida à expressão "dívidas consideradas isoladamente" constante no 

dispositivo transcrito, na medida em que o devedor ingressou com mandado de segurança para assegurar o 

direito de ver parcelada fração de débito tributário, correspondente a 6% dos valores objeto de Certidão de 

Dívida Ativa (CDA). Em um primeiro momento, importante consignar que o Código Tributário Nacional 

determina que seja interpretada literalmente a legislação que disponha sobre a suspensão do crédito tributário 

(art. 111, I). Sendo o parcelamento uma das modalidades suspensivas de crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), 

a legislação que o institui deve ser lida sem expansão ou restrição de seus termos. Com isso, quando a Lei se 

refere às "dívidas consideradas isoladamente" deve-se compreender o termo como a expressão monetária 

referente ao tributo ("tributo" como quantia em dinheiro). Ou seja, aqui o termo dívida se refere à quantia em 

dinheiro devida em virtude da subsunção de um fato da vida (fato gerador) a uma previsão normativa abstrata 

(hipótese de incidência). Uma fração da dívida desnatura a própria prestação pecuniária representada no 

tributo, pois incompleta a fenomenologia tributária. Em outras palavras, não há se falar em dívida de uma fração 

de tributo; só há dívida de tributo integralmente considerado. Outro elemento de relevo a ser considerado para 

a solução da lide diz respeito ao aspecto temporal da acepção doutrinária de tributo como norma jurídica 

tributária. Nessa linha de raciocínio, tampouco há de se falar em tributo ou em dívida quando incompleto o 

critério temporal. Desse modo, a interpretação que deve ser dada à expressão "dívidas consideradas 

isoladamente" deve respeitar, no mínimo, uma competência ou período de apuração tributária. Acrescenta-se 

ainda que, o art. 151, VI, do CTN, diz que o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa pelo parcelamento; 

de acordo com o art. 139 do CTN, o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza 

desta. Ou seja, compreender em um parcelamento tributário fração do aspecto temporal (período de formação 

do próprio tributo) implicaria em parcelar fração de um crédito tributário, o que se revela impossível. Com isso, 

salienta-se que a Lei não veda o parcelamento de uma fração de Certidão de Dívida ou de um auto de infração. 

Contudo, terá que ser respeitado cada período de apuração ou de competência do tributo. (Informativo n. 617.) 

 

SEGUNDA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO REsp 1.751.332-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, por 
unanimidade, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018   

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Arrolamento sumário. Art. 659, § 2º, do CPC/2015. Homologação da partilha. 
Prévio atendimento das obrigações tributárias principais e acessórias 
relativas ao ITCMD. Desnecessidade.   

DESTAQUE 

A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das 
obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis.   

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, cumpre salientar que o procedimento do arrolamento sumário é cabível quando todos os 
herdeiros forem capazes e estiverem concordes entre si quanto à partilha dos bens, sendo certo que a 
simplificação do procedimento em relação ao inventário e ao arrolamento comum afasta a possibilidade de 
maiores indagações no curso do procedimento especial, tais como a avaliação de bens do espólio e eventual 
questão relativa a lançamento, pagamento ou quitação de taxas judiciárias e tributos incidentes sobre a 
transmissão da propriedade, consoante o teor dos artigos 659 c/c 662 e seguintes do Código de Processo Civil. 
Consoante estas balizas legais, neste tocante, o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, no caso de 
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arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada de plano pelo juiz e, transitada em julgado a 
sentença, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e rendas por ele abrangidos. Somente após, será o 
Fisco intimado para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos, porventura 
incidentes. Portanto, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da 
partilha (art. 664, § 5º, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento 
comum. O novo Código de Processo Civil de 2015, ao tratar do arrolamento sumário, permite que a partilha 
amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente 
após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para 
providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. (Informativo n. 636.) 

 

PROCESSO 

REsp 1.480.918-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acd. Min. 

Herman Benjamin, por maioria, julgado em 19/09/2017, DJe 

01/02/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO 

TEMA 

IR. Remessa de juros ao exterior. Art. 11 do Decreto-Lei n. 401/1968. 

Responsabilidade por substituição. Imunidade do substituto. Condição que 

não o exonera do dever de reter o imposto na fonte. 

DESTAQUE 

A imunidade de entidade beneficente de assistência social não a exonera do dever de, na condição de 

responsável por substituição, reter o imposto de renda sobre juros remetidos ao exterior na compra de bens a 

prazo, na forma do art. 11 do Decreto-Lei n. 401/1968. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Discute-se nos autos se o remetente dos juros ao exterior, obrigado a descontar o imposto de renda na fonte, 

nos termos do art. 11 do DL 401/68, o faz na qualidade de contribuinte ou de responsável tributário pelo 

recolhimento da exação, e se ele pode se valer de sua imunidade tributária para afastar a incidência da exação 

na hipótese. Em relação à primeira questão, cumpre salientar que, como o fato gerador do imposto sobre a renda 

é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza (art. 43 

do CTN), não resta dúvida de que, a despeito da literalidade do parágrafo único do art. 11 do DL 401/1968, 

contribuinte em tal hipótese é o beneficiário residente no exterior, por ser aquele que possui relação pessoal e 

direta com o fato gerador (art. 121, parágrafo único, I, do CTN). Especificamente para o imposto sobre a renda, 

conforme preceitua o parágrafo único do art. 45 do CTN, "a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos 

proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam". Desse 

modo, a fonte pagadora - remetente dos juros - é responsável por substituição pelo recolhimento exigido pelo 

art. 11 do DL 401/1968, enquadrando-se nos conceitos previstos nos artigos 121, parágrafo único, I, e 128 do 

CTN. No tocante ao segundo questionamento é importante frisar que o pressuposto infraconstitucional sob 

controvérsia - se o remetente dos juros é contribuinte ou responsável - é o que, em última análise, determina se 

a imunidade afasta o dever de retenção do imposto previsto no art. 11 do DL 401/1968. Nesse ponto, a Primeira 

Turma do STF - à época em que detinha competência atualmente conferida ao STJ - no julgamento do RE 79.157, 

Rel. Min. Djaci Falcão, DJ 6/12/1974, entendeu que incide o imposto de renda na remessa de juros ao exterior, 

apesar de ser imune a pessoa jurídica de direito constitucional. Essa vertente encontra respaldo em nosso 

sistema tributário positivado, porquanto há expressa previsão normativa no art. 167 do RIR/1999 de que: a) 

"As imunidades, isenções e não incidências de que trata este Capítulo não eximem as pessoas jurídicas das 

demais obrigações previstas neste decreto, especialmente as relativas à retenção e recolhimento de impostos 

sobre rendimentos pagos ou creditados e à prestação de informações (Lei n. 4.506, de 1964, art. 33)"; b) "A 

imunidade, isenção ou não incidência concedida às pessoas jurídicas não aproveita aos que delas percebam 

rendimentos sob qualquer título e forma (DL 5.844, de 1943, art. 31)". Quisesse o legislador beneficiar o 

substituído tributário pela imunidade do substituto, certamente teria se valido de disposição legal que 
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excepcionasse a regra, e não do artifício de incorrer em erro de técnica legislativa. Sob a égide da Constituição 

de 1988, a Corte Suprema reforçou a orientação supracitada no momento da apreciação do RE 202.987, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 25/9/2009, segundo o qual "(...) a imunidade tributária não afeta, 

tão-somente por si, a relação de responsabilidade tributária ou de substituição e não exonera o responsável 

tributário ou o substituto". É certo que o referido precedente, firmado sob a égide do ordenamento jurídico 

atual, não é específico sobre o art. 11 do DL 401/1968. No entanto, a diretriz assentada é perfeitamente 

adequada a todo e qualquer caso que envolva o tema da responsabilidade do substituto tributário imune. 

(Informativo n. 618.) 

 

TERCEIRA TURMA 
Voltar ao Sumário. 

 

PROCESSO 
REsp 1.591.141-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA 

Sentença trabalhista condenatória. Crédito previdenciário reconhecido. Título 

executivo judicial. Falência do empregador. Pedido de habilitação do crédito. 

Possibilidade. Certidão de dívida ativa. Dispensabilidade. 

DESTAQUE 

É desnecessária a apresentação de Certidão de Dívida Ativa (CDA) para habilitação, em processo de falência, de 

crédito previdenciário resultante de decisão judicial trabalhista. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Quanto à necessidade de apresentação da CDA, a Terceira Turma alinha-se ao entendimento já sedimentado 

pela Quarta Turma deste Tribunal, a qual, apreciando caso idêntico, (REsp 1.170.750-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 19/11/2013 - Informativo n. 530), entendeu que a constituição do crédito tributário pela via 

administrativa do lançamento, da qual resulta a CDA, título executivo extrajudicial conforme o art. 585, VII, do 

CPC, não se confunde com o crédito materializado no título executivo judicial no qual foi reconhecida uma 

obrigação tributária, nascida com o fato gerador, cuja ocorrência se dá "na data da prestação do serviço" (art. 

43, § 2º, da Lei n. 8.212/1991). Efetivamente, a sentença da justiça laboral que condena o empregador a uma 

obrigação de caráter trabalhista e, por consequência, reconhece a existência do fato gerador da obrigação 

tributária, insere-se na categoria geral de sentença proferida no processo civil que reconhece a existência de 

obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia (art. 475-N, CPC). Desse modo, a sentença 

consubstancia, ela própria, título executivo judicial no qual subjaz o crédito para a Fazenda Pública. 

(Informativo n. 618.) 

 


