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SÚMULA N. 586: A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário 

aplica-se, exclusivamente, aos contratos não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH. 

Corte Especial, aprovada em 19/12/2016, DJe 1/2/2017 (Informativo n. 595). 

Tema: Usucapião 

Ação de usucapião. Imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao SFH. Prestação de serviço 

público. Imprescritibilidade. 

O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação deve ser tratado 

como bem público, sendo, pois, imprescritível. 

Cingiu-se a discussão a decidir sobre a possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao 

Sistema Financeiro de Habitação e de titularidade da Caixa Econômica Federal. Segundo o art. 98 do 

CC/02, são bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, e 

particulares, por exclusão, todos os demais. A despeito da literalidade do dispositivo legal, a doutrina 

especializada, atenta à destinação dada aos bens, considera também bem público aquele cujo titular é 

pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, quando o bem estiver vinculado à 

prestação desse serviço público.  Especificamente quanto à Caixa Econômica Federal, o Decreto-Lei 

759/69, que autorizou sua instituição, estabelece como uma de suas finalidades a de “operar no setor 

habitacional, como sociedade de crédito imobiliário e principal agente do Banco Nacional de Habitação, 

com o objetivo de facilitar e promover a aquisição de casa própria, especialmente pelas classes de 

menor renda da população”.  Sob essa ótica, não obstante se trate de empresa pública, com 

personalidade jurídica de direito privado, ao atuar como agente financeiro dos programas oficiais de 

habitação e órgão de execução da política habitacional, explora serviço público, de relevante função 

social, regulamentado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64. Logo, o imóvel vinculado ao 

Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como 

bem público, sendo, pois, imprescritível. (REsp 1.448.026-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 

unanimidade, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Direitos Autorais 

Direitos autorais. Obra arquitetônica localizada em via pública. Autorização do proprietário. Direito à 

indenização. Obra utilizada sem a devida autorização e com finalidade comercial. 

O autor de projeto de obra arquitetônica, ainda que situada permanentemente em logradouros 

públicos, integrando de modo indissociável o meio ambiente, a compor a paisagem como um todo, faz 

jus ao ressarcimento por danos de ordem material e moral em virtude da representação por terceiros 

de sua obra, com fins comerciais, sem a devida autorização e indicação de autoria, ainda que tenha 

havido aquiescência do proprietário da obra. 

Debate-se nos autos, se o autor do projeto arquitetônico faz jus ao ressarcimento por danos de ordem 

material e moral em virtude da reprodução, com fins comerciais, da imagem da fachada da respectiva 

construção, situada em logradouro público, por fabricante de tintas (mediante autorização do 

proprietário da casa e o correlato pagamento a este). Prevê o art. 37 da Lei n. 9.610/1998 que ao 

adquirente de uma obra, no caso arquitetônica (que, como visto, abrange o projeto e o esboço 

confeccionados por profissional legalmente habilitado, como a obra em si, materializada na construção 



edificada), não é transmitido nenhum dos direitos do autor, salvo expressa disposição em contrário. 

Releva assentar, no ponto, que a aquisição, em si, de uma obra intelectual, não transfere 

automaticamente os direitos autorais, salvo disposição expressa em contrário e ressalvado, 

naturalmente, o modo de utilização intrínseco à finalidade da aquisição. Nessa linha, se o modo de 

utilização da obra for inerente à finalidade de sua aquisição, o adquirente poderá dele se valer sem 

necessitar de qualquer autorização do autor. Do contrário, o direito é do autor intelectual e, como tal, 

outras modalidades de utilização da obra que não intrínsecas à finalidade de aquisição dependerão, 

necessariamente, de sua autorização. Ante o silêncio do contrato, o proprietário da casa, adquirente da 

obra arquitetônica, não incorpora em seu patrimônio jurídico o direito autoral de representá-la por 

meio de fotografias, com fins comerciais, tampouco o de cedê-lo a outrem, já que, em regra, a forma 

não lhe pertence e o aludido modo de utilização refoge da finalidade de aquisição. Por sua vez, dispõe o 

art. 48 da Lei n. 9.610/98 que “as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser 

representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais”. 

Em razão de as obras situadas permanentemente em logradouros públicos integrarem de modo 

indissociável o meio ambiente, a compor a paisagem como um todo, sua representação (por meio de 

pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais), por qualquer observador, não configura, 

em princípio, violação ao direito autoral. A hipótese dos autos, todavia, não é de mera representação da 

paisagem, em que inserida a obra arquitetônica, mas sim de representação unicamente da obra 

arquitetônica, com finalidade lucrativa. Refoge, em absoluto, do âmbito de aplicação do dispositivo legal 

sob comento a representação por terceiro de obra arquitetônica com finalidade comercial, que 

consubstancia direito exclusivo de seu autor. (REsp 1.562.617-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 

unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Seguro – responsabilidade civil 

Seguro de automóvel. Embriaguez ao volante. Terceiro condutor. Agravamento do risco. Perda da 

garantia securitária. 

Não é devida a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o 

causador do sinistro – preposto da empresa segurada – estiver em estado de embriaguez, salvo se o 

segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância. 

A questão abordada no recurso especial girou em torno de ação de cobrança ajuizada por empresa 

transportadora, por meio da qual pleiteou o recebimento de indenização securitária em virtude de 

acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo segurado, conduzido por preposto, em 

estado de embriaguez. No que concerne ao seguro de automóvel e à embriaguez ao volante, vale 

destacar, incialmente, que a jurisprudência desta Corte Superior, formada desde a vigência do Código 

Civil de 1916, é no sentido de que, para afastar o direito à garantia securitária, não basta constatar-se 

que o condutor apenas ingeriu substância alcoólica quando sucedido o sinistro. Ao contrário, deve ser 

demonstrado que o agravamento do risco se deu (i) porque o segurado estava em estado de ebriedade, 

e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, ou, ainda, (ii) porque permitiu que 

o veículo segurado fosse conduzido por pessoa embriagada. Nessa última hipótese, contudo, a 

responsabilidade do segurado esgota-se tão só com a entrega das chaves ao terceiro. Todavia, o tema 

merece nova reflexão pelo STJ, considerando-se, principalmente, a interação que deve haver entre os 

princípios do Direito Securitário e o novo Direito Civil. Especificamente no caso da ingestão de álcool e 

da condução de veículo automotor, são cientificamente comprovados os efeitos nocivos dessa 

substância no organismo humano, capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, 

combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no 

trânsito. Assim, a direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial 



do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa 

situação, a exclusão da cobertura securitária. Uma vez constatado, portanto, que o condutor do veículo 

estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - 

fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade 

foi agravado, o que ensejará a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por outro lado, a indenização 

securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do 

estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na 

pista, animal na estrada, entre outros). De igual maneira, agora sob o prisma da boa-fé, a configuração 

do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do 

veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos), visto que 

o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do 

segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a 

quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). Enfim, seja pela presunção de agravação do risco no 

contrato de seguro de automóvel, seja pela incidência da boa-fé objetiva conjugada com a função social 

do contrato, propõe-se a revisão do entendimento desta Terceira Turma sobre a questão, para que a 

perda da garantia securitária se dê quando tão só demonstrado que o condutor estava sob os efeitos do 

álcool durante a dinâmica do acidente de trânsito, não importando se a direção estava sob a 

responsabilidade do próprio segurado (ato doloso) ou de terceiro a quem ele confiou (culpa grave), 

ainda mais se este for preposto ou integrante da entidade familiar, salvo prova em contrário de que o 

sinistro ocorreria sem a influência do estado de embriaguez. (REsp 1.485.717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Alienação Fiduciária 

Incorporação imobiliária. Alienação fiduciária em garantia. Unidade habitacional já quitada. 

Inaplicabilidade da Súmula 308/STJ ao caso concreto. Violação à boa-fé objetiva e à função social do 

contrato. Ineficácia da garantia perante o adquirente. 

A recusa do banco em substituir a garantia dada pela incorporadora em contrato de financiamento 

imobiliário, mesmo após a ciência de que a unidade habitacional se encontrava quitada, viola os deveres 

contratuais da informação e cooperação, tornando ineficaz o gravame perante o adquirente. 

A controvérsia suscitada dizia respeito à possibilidade de se estender ao instituto da alienação fiduciária 

em garantia o entendimento consolidado na Súmula 308/STJ. Esse debate, todavia, não foi enfrentado 

na oportunidade, uma vez que os próprios contornos da Súmula 308/STJ podem vir a ser redefinidos no 

julgamento do REsp 1.175.089/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em que se afetou tal discussão ao rito 

do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Desse modo, é prudente aguardar o julgamento do 

repetitivo, antes de se emitir juízo acerca da aplicação extensiva da referida súmula. Não obstante, o 

presente caso traz particularidades que permitem a abordagem da controvérsia sob outro prisma, sem 

necessidade de aplicação da Súmula 308/STJ. Inicialmente, no que tange ao princípio da função social do 

contrato, observa-se que a incorporação imobiliária cumpre seus fins socioeconômicos quando o 

adquirente se torna proprietário da unidade habitacional. O cumprimento dessa função social, contudo, 

pode vir a ser frustrado na hipótese em que a construtora (ou incorporadora) institui algum gravame 

sobre a unidade imobiliária que seria entregue ao adquirente. Desse modo, em respeito à função social 

do contrato celebrado entre a construtora e os adquirentes, cumpriria ao banco certificar-se do estágio 

da incorporação imobiliária na data da concessão do financiamento, e, principalmente, certificar-se de 

que os adquirentes tivessem sido informados sobre a instituição do gravame. É certo que o princípio da 

função social do contrato, além de produzir efeitos entre as partes, alcança também terceiros, 

especialmente em hipóteses como a dos autos, em que há uma evidente conexão entre a alienação 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1485717


fiduciária em garantia e o contrato de compra e venda de unidade imobiliária, de modo que essa 

interconexão entre os contratos não pode ser ignorada pelas partes. Trata-se da eficácia transubjetiva 

da função social do contrato. Cabe esclarecer que não se pretende concluir que a função social do 

contrato seja suficiente para invalidar qualquer alienação fiduciária celebrada em prejuízo dos 

adquirentes de unidades habitacionais no regime da incorporação imobiliária, até porque uma 

conclusão nesse sentido poderia conflitar com o recurso especial repetitivo pendente de julgamento. A 

única conclusão que se pretende extrair desse princípio é que ele impõe deveres de conduta às partes 

contratantes, inclusive em relação a terceiros com interesse na relação negocial entre eles celebrada. 

No caso, ao menos um desses deveres (o de informação) não veio a ser cumprido, por culpa da 

construtora e por negligência do banco, impondo-se a ineficácia do gravame perante o terceiro 

adquirente do imóvel. De outra parte, sob o prisma da boa-fé objetiva, observa-se que o banco faltou 

com o dever de cooperação, pois, mesmo depois de saber que as unidades habitacionais estavam 

quitadas, recusou-se a substituir a garantia. Não se quer dizer, com isso, que o banco tenha a obrigação 

de substituir garantias que lhe tenham sido prestadas, mas apenas que, no caso dos autos, era exigível a 

substituição, pois o próprio banco foi negligente ao aceitar como garantia unidades habitacionais 

quitadas. Conclui-se, portanto, com fundamento nos princípios da função social do contrato e da boa-fé 

objetiva, que a alienação fiduciária em garantia é ineficaz em relação ao adquirente da unidade 

habitacional. (REsp 1.478.814-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 

6/12/2016, DJe 15/12/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Regime de Bens 

Casamento em regime parcial de bens. Partilha de bens. Mancomunhão. Avaliação da expressão 

econômica das cotas de sociedade.  

Verificada a existência de mancomunhão, o pagamento da expressão patrimonial das cotas societárias à 

ex-cônjuge, não sócia, deve corresponder ao momento efetivo da partilha, e não àquele em que 

estabelecido acordo prévio sobre os bens que fariam parte do acervo patrimonial. 

Pautou-se a discussão em dizer se o valor de cotas de sociedade médica, da qual um dos ex-cônjuges é 

sócio, e que foi constituída na constância do casamento, deve coincidir com o seu montante histórico da 

data da ruptura do relacionamento, ou ter a quantia fixada, em data posterior, por ocasião da efetiva 

apuração do valor atribuído às cotas e ao pagamento do quinhão à ex-cônjuge, não-sócia. Inicialmente, 

destacou-se que rompida a sociedade conjugal sem a imediata partilha do patrimônio comum verifica-se 

a ocorrência de mancomunhão. Nessas circunstâncias, não se fala em metades ideais, pois o que se 

constata é a existência de verdadeira unidade patrimonial, fechada, e que dá acesso a ambos ex-

cônjuges, à totalidade dos bens. Particularmente, no que toca às quotas sociais, recentemente afirmou-

se, em questão próxima a esta, que, a singularidade da parte do patrimônio constituído por cotas de 

sociedade cria, para o cônjuge, ou no caso, o ex-cônjuge não-sócio, limitações ao pleno direito de 

propriedade, que vão para além das restrições que existem sobre patrimônios em condomínio. Por 

certo, existem elementos motivadores desse cerceamento à plena disposição patrimonial, como a 

continuidade da sociedade empresarial; o respeito à coligação contratual originária (affectio societatis), 

o direito de terceiros, entre outros (REsp 1.626.493-PR, Terceira Turma, DJe 4/10/2016). Nesse 

contexto, a existência de significativa janela temporal entre a fixação das cotas como parte do 

patrimônio a ser partilhado e a sua efetiva materialização monetária para satisfação da recorrida, não 

sócia, mas detentora em copropriedade das quotas do ex-cônjuge sócio, por óbvio, só atenderá a uma 

partilha justa e equilibrada, na medida em que a monetarização das cotas a que tem direito, expresse, 

com a maior fidedignidade possível, o quanto refletem do patrimônio da sociedade na atualidade. Outra 

fórmula implicaria, na espécie, em enriquecimento sem causa do recorrente, com o que não se coaduna 



o direito. (REsp 1.537.107-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 17/11/2016, DJe 

25/11/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Fraude à execução 

Alienação de imóvel por sócio da pessoa jurídica após a citação desta e antes do redirecionamento da 

execução. Desconsideração da personalidade jurídica. Fraude à execução não configurada. 

A fraude à execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação 

válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução que fora originariamente proposta em face 

da pessoa jurídica. 

A questão consistiu em determinar se a venda de imóvel realizada por sócio de pessoa jurídica 

executada, após a citação desta, mas antes da desconsideração da personalidade jurídica da mesma 

sociedade, configura fraude à execução. De acordo com o art. 593, II, do CPC/1973, depreende-se que, 

para a configuração de fraude à execução, deve correr contra o próprio devedor demanda capaz de 

reduzi-lo à insolvência. No mais, urge destacar que é indispensável a citação válida para configuração de 

fraude à execução (REsp 956.943-PR, Corte Especial, DJe 1/12/2014). Dessa feita, tem-se que a fraude à 

execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação válida do 

sócio devedor, quando redirecionada a execução que fora originariamente proposta em face da pessoa 

jurídica. Somente com a superveniência da desconstituição da personalidade da pessoa jurídica é que o 

sócio da pessoa jurídica foi erigido à condição de responsável pelo débito originário desta. Inclusive, 

este é o entendimento adotado por esta Corte nas hipóteses de execução fiscal, que pode ser utilizado, 

por analogia, na espécie (AgRg no REsp 1.186.376-SC, Segunda Turma, DJe 20/9/2010). No mesmo 

sentido, tem-se: EREsp 110.365/SP, Primeira Seção, DJ 14/3/2005; e REsp 833.306-RS, Primeira Turma, 

DJ 30/6/2006. (REsp 1.391.830-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 22/11/2016, 

DJe 1/12/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Direitos Autorais 

Direitos autorais. Contrato sob encomenda. Pessoa jurídica. Titular de direitos do autor. Direito à 

indenização. Obra utilizada sem a devida autorização. 

Nos contratos sob encomenda de obras intelectuais, a pessoa jurídica que figura como encomendada na 

relação contratual pode ser titular dos direitos autorais, conforme interpretação do art. 11, parágrafo 

único, da Lei n. 9.610/98. 

O principal ponto controvertido consiste em saber se é possível, nos contratos de obras intelectuais sob 

encomenda, a pessoa jurídica ser titular de direitos autorais e, em caso positivo, se pode pleitear 

indenização pela sua utilização indevida. Para o deslinde do debate há que se fazer uma distinção entre 

dois institutos utilizados pela Lei dos Direitos Autorais, quais sejam: a autoria e a titularidade. Toda obra 

intelectual tem uma autoria, ou seja, é criada por alguém; é produto do espírito de um ser humano que 

exterioriza suas ideias, dando-lhes forma e expressando a sua capacidade natural de criação (...). 

Segundo a doutrina, de acordo com a concepção jurídica derivada da tradição do direito romano, a 

autoria e, por conseguinte, a titularidade originária dos direitos de autor são atribuídas exclusivamente 

à pessoa física que criou a obra (...). Infere-se, assim, que, em uma concepção originária, o criador da 

obra deterá em si tanto a condição de autor como a de titular dos direitos decorrentes dessa criação - 

seja moral, seja patrimonial. Mas outras pessoas também podem, pela via derivada, titularizar direitos 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1537107
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oriundos da criação de obras intelectuais, como é o caso da pessoa jurídica. Não raras vezes, ocorre a 

hipótese de uma pessoa jurídica contratar outra – ante sua notável expertise para a elaboração de 

determinada obra –, por meio de um contrato de encomenda. Nesse caso, percebe-se a existência de 

duas relações jurídicas que se consubstanciam por meio do referido contrato: na primeira, pela 

perspectiva horizontal, está a relação autoral entre as pessoas jurídicas encomendante e encomendada; 

na outra, agora pela ótica vertical, está a relação trabalhista entre o autor e a empresa encomendada. A 

perspectiva horizontal do contrato de encomenda, ou a análise da relação autoral, tem o condão de 

ratificar a titularidade da pessoa jurídica quanto aos direitos do autor. Aqui, pessoa física e jurídica 

formam uma só entidade, qual seja a de encomendada e o seu modus operandi, para a elaboração das 

obras intelectuais pactuadas, em nada interfere na titularidade dos direitos autorais. Portanto, o "ente" 

(autor + empresa), cuja visibilidade ocorre por meio da pessoa jurídica, é detentor, nos termos do art. 

11, parágrafo único, da Lei n. 9.610/98, dos instrumentos protetivos para tutelar os direitos do autor ora 

afetados. (REsp 1.473.392-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 11/10/2016, 

DJe 21/11/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Alienação Fiduciária 

Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Aparelhos de adaptação para condução 

veicular por deficiente físico. Pertenças que não seguem o destino do principal (carro). Direito de 

retirada das adaptações. 

Havendo adaptação de veículo, em momento posterior à celebração do pacto fiduciário, com aparelhos 

para direção por deficiente físico, o devedor fiduciante tem direito a retirá-los quando houver o 

descumprimento do pacto e a consequente busca e apreensão do bem. 

O cerne da insurgência apreciada pelo STJ limitou-se a definir se devem ser considerados acessórios de 

veículo automotor os equipamentos viabilizadores de condução por deficiente físico, instalados em 

automóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária. De início, convém destacar 

que o Código Civil adotou, dentre outros critérios de classificação, o de bens reciprocamente 

considerados. Estes serão vistos em relação a si mesmos, a partir de uma relação que se forma entre 

eles. Encontram-se nessa classe, os bens principais, os acessórios, as pertenças e as benfeitorias. 

Importa destacar que o novo diploma civil trouxe relevante alteração ao regime de bens reciprocamente 

considerados. Ao contrário do CC de 1916, no qual imperava a categoria do imóvel por destinação, no 

Código Civil em vigor, além de expressamente restar consignada a existência das partes integrantes no 

sistema jurídico, veio a ser regrada, nos artigos 93 e 94, a pertença. Como se verifica da leitura do art. 

93, a parte geral do CC/2002 não apresentou um conceito de parte integrante, fazendo tão somente 

uma referência à categoria para contrapor-se à definição de pertença. Por essa peculiaridade legal, a 

parte integrante é conceito jurídico indeterminado. Diante desse quadro, parece necessário classificar 

adequadamente os instrumentos de adaptação para condução veicular por deficiente físico. Nesse 

sentido, ao afirmar que os instrumentos adaptados ao carro alienado fiduciariamente, eram 

simplesmente bens acessórios, o Tribunal de origem desconsiderou o fato de que, ainda que sejam 

acessórios, por vezes, as espécies desse gênero recebem disciplina diametralmente oposta. Exemplo 

disso são os frutos e as pertenças. Por expressa disciplina legal, seguirão os frutos a sorte do bem 

principal a que se vinculam. Noutro ponto, as pertenças, em regra, serão autonomamente consideradas 

e, apenas quando declarado, seguirão a sorte do principal. Ambos acessórios, porém, com destinos 

diferentes. Não bastasse o tratamento unitário e não distintivo conferido aos bens acessórios pelo 

Tribunal paulista, houve outro equívoco ao deixar de referir-se às partes integrantes de um bem, 

conceito que da mesma forma merecia ser considerado na solução da contenda. Com efeito, destinam-

se as pertenças a dar alguma qualidade ou vantagem ao bem, fator que lhes fornece o caráter de 
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acessoriedade. Há vinculação com a coisa principal, pois são criadas para lhe imprimir maior serventia, a 

aumentar a utilização, ou a trazer vantagens no desfrute. Todavia, adverte a doutrina, "mantêm essas 

coisas a sua individualidade e autonomia, não se incorporando no bem principal, ou constituindo uma 

unidade". Nessa linha de raciocínio, a pertença, por não ser parte integrante do bem principal, não é 

alcançada pelo negócio jurídico que o envolver, a não ser que haja imposição legal, ou manifestação das 

partes nesse sentido. No caso, há um bem principal (automóvel), e também as pertenças, os aparelhos 

de adaptação para direção por deficiente físico (acelerador e freio manuais), a induzir a aplicação da 

regra insculpida no art. 94 do CC, segundo a qual aquela espécie de acessórios, as pertenças, não segue 

o destino do bem principal a que se vinculam. É que o bem principal, o carro, tem "vida" absolutamente 

independente dos aparelhos de aceleração e frenagem manuais, que a ele se encontram acoplados tão 

somente para viabilizar a direção por condutor com condições físicas especiais. Se retirados esses 

aparelhos, o veículo se mantém veículo, não perde sua função ou utilidade, ao revés, recupera sua 

originalidade. Assim, é direito do devedor fiduciante a retirada das pertenças consistentes nos aparelhos 

de adaptação para direção por deficiente físico, se anexados por ele ao bem principal e, por óbvio, se 

realizada a adaptação em momento posterior à garantia fiduciária. (REsp 1.305.183-SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 21/11/2016) (Informativo 594) 

 

Tema: Ação possessória 

Ação de reintegração de posse. Notificação prévia dos ocupantes. Condição da ação. Desnecessidade. 

A notificação prévia dos ocupantes não é documento essencial à propositura da ação possessória. 

Cingiu-se a controvérsia devolvida ao STJ, entre outras questões, a verificar a necessidade de notificação 

dos ocupantes do imóvel como condição da ação de reintegração de posse. A presente demanda teve 

fundamento nos arts. 920 a 931 do CPC/73, que regulam as ações possessórias e a reintegração de 

posse em geral. Não se trata, portanto, de ações com efeitos práticos similares, como a busca e 

apreensão no caso de alienação fiduciária, em que há exigência prevista de notificação para a 

propositura da demanda. Delineado o campo normativo, faz-se necessário interpretar os arts. 924, 927 

e 928 da antiga lei adjetiva civil. O art. 927 elencava os elementos necessários para a propositura da 

demanda possessória. Essa norma deve ser interpretada em conjunto com o art. 924 do código 

revogado, cujo texto especificava que à posse nova, de menos de um ano e dia, aplicava-se o rito da 

reintegração - especificamente, a tutela prevista no artigo 928 do mesmo codex. Consoante o art. 924, 

ainda, passado o prazo da posse nova tem-se a chamada "posse velha" e o rito para o procedimento de 

reintegração de posse seria o ordinário, sem perder o caráter possessório. Da exegese conjugada dos 

dois artigos, tem-se que a notificação tem uma função muito clara: estabelecer a data da turbação ou 

esbulho de modo a autorizar o juiz a conceder liminarmente a reintegração. Tem-se, desse modo, que a 

notificação não é documento essencial à propositura da ação possessória, embora seja determinante 

para a concessão de reintegração em caráter liminar. (REsp 1.263.164-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, por 

unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Bens 

Posse. Bem público dominical. Litígio entre particulares. Interdito possessório. Possibilidade. 

É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical. 
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Ambas as Turmas da Seção de Direito Privado vinham privilegiando o entendimento de que, quando se 

estivesse diante de área pública, por se tratar de mera detenção, não seria possível a arguição de 

proteção possessória, ainda que entre particulares.  No entanto, recentemente, a Terceira Turma, 

revendo seu posicionamento, reconheceu a possibilidade da tutela da posse de litigantes situada em 

bem público. Com efeito, duas são as situações que devem ter tratamentos bem distintos: i) aquela em 

que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face 

do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras 

públicas. O particular, perante o Poder Público, exerce mera detenção e, por consectário lógico, não 

haveria falar em proteção possessória. Já no que toca às contendas entre particulares, a depender do 

caso concreto, é possível o manejo de interditos possessórios. De fato, o Código Civil tratou no Capítulo 

III, do Livro II, dos bens públicos, sendo aqueles "bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno" (art. 98), classificando-os quanto à destinação ou finalidade em: 

bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Estes últimos pertencem ao 

acervo estatal, mas se encontram desafetados, sem destinação especial e sem finalidade pública, ou 

pertencem às pessoas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado (art. 98, 

parágrafo único do CC). São disponíveis e podem sem alienados (art. 101). Nessa ordem de ideias, tendo 

sempre em mente que a posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o 

poder fático sobre a res e garantindo sua função social, é que se reconhece, de forma excepcional, a 

posse pelo particular sobre bem público dominical. O critério para aferir se há posse ou detenção não é 

o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser 

objeto de atos possessórios por um particular. Dessarte, com relação aos bens públicos dominicais, 

justamente por possuírem estatuto semelhante ao dos bens privados, não sendo considerados res extra 

commercium, tem-se que o particular poderá manejar interditos possessórios contra terceiros que 

venham a ameaçar ou violar a sua posse. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve 

ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340, 

CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102), permitindo-se concluir que, apenas um dos efeitos jurídicos da 

posse - a usucapião - é que será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de 

invocação dos interditos possessórios pelo particular. (REsp 1.296.964-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

por unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Obrigações – Adimplemento 

Cumprimento de sentença. Devedor representado por defensor público. Prazo em dobro para o 

adimplemento da obrigação. 

Deve ser contado em dobro o prazo para o cumprimento voluntário de sentença no caso de réu 

assistido pela Defensoria Pública. 

O debate limitou-se a decidir se deve ser contado em dobro o prazo para o cumprimento voluntário de 

sentença no caso de réu assistido pela Defensoria Pública. O ato processual de cumprimento voluntário 

da sentença depende de intimação que impõe ônus ao patrono, envolvendo condutas do advogado e da 

parte. Ademais, o cômputo em dobro dos prazos é prerrogativa conferida à Defensoria Pública 

no munus de promover o acesso à justiça por meio da assistência judiciária integral e gratuita. Deve-se, 

ainda, ter como princípio orientador da aplicação da norma a promoção do acesso à justiça. A legislação 

processual determina que sejam conferidas determinadas benesses àqueles que, por estarem em 

situação de desvantagem, não possam exercer o direito de acesso à justiça do mesmo modo que seus 

concidadãos, promovendo, assim, a isonomia e viabilizando o exercício do direito fundamental de 

acesso à justiça. Nessa linha de intelecção, nota-se que o STJ, em inúmeras oportunidades, foi instado a 

interpretar a norma que concede o prazo dobrado aos defensores públicos. Naqueles casos, discutia-se 
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a extensão dessa prerrogativa a outras instituições que recebiam o munus de promover o direito 

fundamental de acesso à justiça, por meio da assistência judiciária integral e gratuita. O STJ firmou o 

entendimento de não ser a duplicidade dos prazos decorrência da concessão do benefício, mas do fato 

de “os serviços de assistência judiciária mantidos pelo Estado, tal qual como ocorre com a Defensoria 

Pública, apresentam deficiências de material, pessoal e um grande volume de processos e considerando 

que na hipótese dos autos a parte está sendo assistida por Núcleo de Prática Jurídica de instituição 

pública de ensino superior, não há razão para negar a prerrogativa da duplicidade de prazos” (REsp 

1.106.213-SP, Terceira Turma, DJe 7/11/2011). Deduzidas tais considerações, tome-se o exame acerca 

da natureza do ato processual de cumprimento de sentença. Este não se trata de um simples ato 

material praticado pela parte, pois envolverá a intimação pessoal do defensor público. O cometimento 

do ato alcançará, assim, também o representante processual da parte. Nesse caso, é inafastável a 

constatação no sentido de que se está diante do cometimento ou prática de ato complexo, ou seja, 

compartido em fases e sujeitos diversos, daí ser razoável outorgar à parte assistida pela Defensoria 

Pública a prerrogativa prevista no artigo 5º, § 5º, da Lei n.1.060/1950. (REsp 1.261.856-DF, Rel. Min. 

Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Insuficiência do depósito 

Recurso especial submetido à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia: “Efeitos da 

insuficiência do depósito ofertado na ação de consignação em pagamento.” (REsp 1.108.058-DF, Rel. 

Min. Raul Araújo, DJe 19/12/2016.) (Informativo 594) 

 

Tema: Contratos – Mútuo  

Contrato de mútuo. Revisão de contrato. Juros Capitalizados. Cobrança. Expressa pactuação. 

Possibilidade. Recurso repetitivo. 

A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa 

pactuação. 

Um dos pontos sobre os quais há controvérsia é a legalidade da capitalização mensal e anual de juros. É 

inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua – cuja 

necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa –, não pode ser cobrada sem que 

tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos 

contratos em geral, assim acordado, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade 

como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia 

dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual. De fato, 

sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não 

pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade 

(periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente 

qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a 

capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente. Impende ressaltar que, a 

despeito da incidência do diploma consumerista aos contratos entabulados com instituições financeiras 

e a previsão na Lei n. 8.078/1990, artigo 47, de que as cláusulas contratuais serão interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor, o próprio Código Civil de 2002 preleciona no artigo 423 do 

Código Civil que "quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-

á adotar a interpretação mais favorável ao aderente". Por estas razões, em não havendo expressa 

pactuação do encargo, a sua cobrança é obstada, principalmente porque pela simples leitura dos 
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preceitos legais incidentes à espécie, notadamente o art. 4° do Decreto 22.626/1933 e o art. 591 do 

Código Civil de 2002, é irrefutável que os dispositivos aludem a que os contratantes 

permitem/assentem/autorizam/consentem/concordam com o cômputo anual dos juros. Entretanto, 

não afirmam, nem sequer remota ou implicitamente, que a cobrança do encargo possa se dar 

automaticamente, ou seja, não determinam que a arrecadação seja viabilizada por mera disposição legal 

(ope legis), pois se assim fosse teriam os julgadores o dever de, inclusive de ofício, determinar a 

incidência do encargo, ainda que ausente pedido das partes. Portanto, inegável que a presunção à qual 

alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre 

o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação 

do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido 

dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas normativos em 

periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua 

cobrança que será automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas 

modalidades. O legislador ordinário, atento às perspectivas atuais, procurou tratar o mútuo de forma 

substancialmente renovada - no Código Civil de 1916 o contrato de empréstimo era, em regra, gratuito, 

sendo a sua onerosidade excepcional -, hoje, os juros presumem-se devidos se o mútuo tiver destinação 

e finalidade econômica, podendo referir-se tanto a suprimento de dinheiro como de coisas fungíveis. 

Não ousou o legislador proibir que as partes convencionassem a não incidência de juros se assim 

expressamente acordassem. Ora, se a norma não obrigou/determinou, mas apenas presumiu (salvo 

estipulação em contrário) a incidência de juros, inviável estender essa assertiva para a periodicidade 

deste encargo. Certamente, seria um contrassenso admitir que as partes expressamente ajustassem a 

não incidência de juros (contrato gratuito) mas a lei determinasse/impusesse a cobrança da 

capitalização de juros, ainda que na periodicidade anual. Isto porque, o direito de livre contratar é 

expressão maior do ideário burguês pós-revolucionário e constitui um princípio vinculado à noção de 

liberdade e igualdade presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem. À pessoa humana, 

enquanto ser dotado de personalidade e como cidadão livre, é dado pactuar nas condições que julgar 

adequadas, contratando como, com quem e o que desejar, inclusive dispondo sobre cláusulas, firmando 

o conteúdo do contrato e criando, em dadas vezes, novas modalidades contratuais (contratos atípicos). 

Além do princípio da autonomia da vontade, a boa-fé contratual, vinculada ao dever de informar - 

principalmente nos contratos bancários sobre os quais é inegável a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor (Súmula n. 297/STJ) -, constitui um dos pilares do contrato, verdadeiro elemento norteador 

do negócio jurídico. Nesse sentido, o contrato deve retratar uma situação de coordenação, jamais uma 

relação de subordinação entre as partes, mormente quando o ordenamento jurídico normativo não 

impõe a contratação de juros sobre juros, tampouco categoricamente afirma posição imperativa quanto 

a sua contratação. (REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado 

em 8/2/2017, DJe 13/3/2017. (Tema 953) (Informativo n. 599) 

 

Tema: Prescrição – taxas condominiais 

Cobrança de taxas condominiais. Dívidas líquidas previamente estabelecidas em deliberações de 

assembleias gerais constantes das respectivas atas. Prazo prescricional. 

Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou 

edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou 

extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento 

da prestação. 

A questão controvertida consiste em saber, na vigência do CC/2002, o prazo prescricional para a 

cobrança de dívidas condominiais ordinárias e extraordinárias. À luz do CC/2002, não cabe a aplicação 



do prazo geral e residual do art. 205, pois o art. 206, § 5º, I, ao dispor que prescreve em 5 (cinco) anos "a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", amolda-se 

ao caso. Nesse passo, o novo CPC, ao estabelecer, no art. 784, X, que são títulos executivos extrajudiciais 

o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, 

corrobora o entendimento firmado no âmbito do STJ de que se cuida de obrigação líquida. É dizer, 

conforme iterativos julgados das duas turmas de Direito Privado do STJ, "[a] pretensão de cobrança de 

cotas condominiais, por serem líquidas desde sua definição em assembleia geral de condôminos, bem 

como lastreadas em documentos físicos, adequa-se com perfeição à previsão do art. 206, § 5º, inc. I, do 

CC/2002, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal". (AgRg no REsp 1.454.743-PR, 

Quarta Turma, DJe 26/11/2014). Consoante os precedentes que se formaram nesta Corte Superior, o 

art. 206, § 5º, inc. I, do CC/2002, com clareza, exige "apenas" que a dívida seja líquida, constante de 

instrumento particular ou público, que, pois, demonstre-a. E não, necessariamente, que tenha sido 

contraída em um desses instrumentos. O fato de o dever de pagar taxa condominial decorrer da lei, e 

não de negócio jurídico, é impertinente para a solução da questão, pois, como visto, o dispositivo não 

estabelece esse critério. A taxa condominial é débito previamente deliberado em assembleia geral - 

constante e definido, pois, na respectiva ata, que, consoante propugnam a doutrina e a jurisprudência, 

tem de instruir a exordial da ação para a comprovação do débito cobrado e a garantia do contraditório 

ao devedor. Ademais, o prazo para a perda da pretensão – tema de direito material – não deve ser 

definido pelo instrumento processual utilizado pelo condomínio. Por ocasião do julgamento do REsp 

1.101.412-SP (sob o rito do art. 543-C do CPC/1973), sufragando a mesma tese consubstanciada na 

Súmula n. 503/STJ, foi expressamente ressalvado que é fora de dúvida que não é o tipo de ação – de 

conhecimento em sua pureza ou monitória – utilizada pelo credor, que define o prazo prescricional para 

a perda da pretensão. Nesse sentido, menciona-se recente precedente da Quarta Turma do STJ (AgInt 

no REsp 1.452.757-SP, Quarta Turma, DJe 18/10/2016). REsp 1.483.930-DF, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 1/2/2017. (Tema 949) (Informativo n. 596)  

 

Tema: Repetição de indébito 

Repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural. Prazo prescricional. Definição. Recurso 

repetitivo. Tema 919. 

A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte 

anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, 

do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal. 

Cingiu-se a discussão, entre outras questões, a definir o prazo prescricional para o ajuizamento de 

repetição de indébito em contrato de cédula de crédito rural. De fato, como a ação de repetição de 

indébito cuida de direito subjetivo sem nota distintiva, apenas buscando a condenação do réu a uma 

prestação, deve submeter-se ao fenômeno da prescrição, e não da decadência. Nesse mesmo sentido, a 

Segunda Seção do STJ, nos julgamentos de recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 

1.360.969-RS (DJe 19/9/2016) e REsp 1.361.182-RS (DJe 19/9/2016), por maioria, consolidou o 

entendimento de que a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de 

reajuste prevista na vigência de contratos de planos de saúde ou de segurosaúde, observada a regra de 

transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, prescreve em vinte anos (art. 177 do Código Civil de 

1916) ou no prazo de três anos previsto para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 

causa (art. 206, § 3º, IV, do atual Código Civil). Em consonância com os votos referidos, consolida-se o 

entendimento de que o exercício da pretensão de ressarcimento daquilo que foi pago a maior pelo 

consumidor deve se sujeitar ao prazo prescricional trienal referente à ação de ressarcimento de 



enriquecimento sem causa, previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Nessa esteira, no que tange ao 

enriquecimento “sem causa”, convém destacar que a ausência de causa não diz respeito somente à 

inexistência de relação jurídica base entre os contratantes, mas também à falta de motivo para o 

enriquecimento de somente um deles sem que o outro tenha tirado proveito de qualquer espécie. 

Deveras, ainda que as partes possam estar unidas por relação jurídica mediata, se ausente a causa 

jurídica imediata e específica para o aumento patrimonial exclusivo de uma das partes, estará 

caracterizado o enriquecimento sem causa. Logo, o aumento patrimonial indevido pode ser discutido 

em ação de enriquecimento sem causa, cujo exercício está sujeito ao prazo de três anos. Por fim, 

saliente-se que, nas demandas em que seja aplicável a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil 

de 2002, observar-se-á o prazo vintenário das ações pessoais, previsto no art. 177 do Código Civil de 

1916, ante a ausência de regra específica para a hipótese de enriquecimento sem causa. (REsp 

1.361.730-RS, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, por maioria, julgado em 10/8/2016, DJe 

28/10/2016.) (Informativo n. 592)  

 

Tema: Prescrição – Repetição de indébito 

Repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural. Termo inicial do prazo prescricional. 

Definição. Recurso repetitivo. Tema 919. 

O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito 

rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. 

Entre outras questões abordadas no recurso representativo da controvérsia, discutiu-se o termo inicial 

do prazo prescricional para o ajuizamento de repetição de indébito em contrato de cédula de crédito 

rural. Realmente, na ação de repetição de indébito, o termo inicial deve ser a data do pagamento, feito 

antecipadamente ou na data do vencimento do título, porquanto não se pode repetir aquilo que ainda 

não foi pago. Nesse contexto, ressalte-se que a data do vencimento, desacompanhada do pagamento, 

não guarda relação com o termo inicial da pretensão reparatória, cursando, mais adequadamente, com 

o eventual nascedouro da pretensão de revisão do contrato. (REsp 1.361.730-RS, Rel. Min. Raul Araújo, 

Segunda Seção, por maioria, julgado em 10/8/2016, DJe 28/10/2016.) (Informativo n. 592)  

 

Tema: Repetição de indébito – legitimidade da parte 

Ação de repetição de indébito. Tarifa de energia elétrica. Relação contratual. Consumidor e 

concessionária do serviço público. Interesse da ANEEL. Não ocorrência, em regra. 

Não há, em regra, interesse jurídico da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – para figurar como 

ré ou assistente simples de ação de repetição de indébito relativa a valores cobrados por força de 

contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária do 

serviço público. 

o rito do art. 543-C do CPC (atualmente 1.036 e seguintes do CPC/2015), foi admitida a seguinte tese 

controvertida: "questão atinente ao interesse jurídico da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

para figurar no polo passivo de ação revisional e de repetição de indébito relativa a contrato de 

fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária do serviço 

público". O Superior Tribunal de Justiça, por meio de diversos julgados anteriores, sedimentou a 

compreensão de que não há, em regra, interesse jurídico da ANEEL para figurar como ré ou assistente 

simples de Ação de Repetição de Indébito relativa a valores cobrados por força de contrato de 



fornecimento de energia elétrica celebrado entre usuário do serviço e concessionária do serviço público. 

(REsp 1.389.750-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

14/12/2016, DJe 17/4/2017. (Tema 879) )(Infomativo n. 601) 

 

Tema: Alienação fiduciária e adimplemento substancial 

Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em 

garantia regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Incontroverso inadimplemento das quatro últimas 

parcelas (de um total de 48). Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Descabimento. 

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia 

regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969. 

A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada pelo 

inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, deve 

ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial. 

Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida como corolário 

dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, preceitua a impossibilidade de o 

credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, em virtude de inadimplemento, do outro 

contratante/devedor, de parcela ínfima, em cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e 

substancialmente quitadas. Para o desate da questão, afigura-se de suma relevância delimitar o 

tratamento legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que ressai evidenciado, que o 

Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-

A), não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária 

disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação fiduciária dada em garantia, regida pelo 

Decreto-Lei n. 911/1969, salvo se o regramento especial apresentar alguma lacuna e a solução ofertada 

pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela mencionada lei. No 

ponto, releva assinalar que o Decretolei n. 911/1969, já em sua redação original, previa a possibilidade 

de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento – sendo, para esse fim, 

irrelevante qualquer consideração acerca da medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial 

de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. Além de o 

Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da 

extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a restituição 

do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se 

destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se 

discutia a possibilidade de o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, 

que modificou a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que 

consistiria a expressão “dívida pendente”, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus. Afigura-se, pois, de 

todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o 

inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei especial de regência expressamente condiciona 

a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da 

integralidade da dívida pendente. 9 REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. 

Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017.) (Informativo n. 599) 

 

Tema: Divórcio 



Família. Divórcio. Partilha. Indenização pelo uso exclusivo de imóvel de propriedade comum dos ex-

cônjuges ainda não partilhado formalmente. Possibilidade a depender das circunstâncias do caso 

concreto. 

Na separação e no divórcio, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos 

excônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao 

pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada 

um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. 

Cinge-se a controvérsia a saber se é cabível indenização pelo uso exclusivo de imóvel que já foi objeto 

de divisão na ação de divórcio (50% para cada um dos ex-cônjuges), mas ainda não partilhado 

formalmente. Ao analisar a jurisprudência do STJ sobre o tema, verifica-se que a questão continua 

controvertida nesta Corte. A mais antiga linha de raciocínio admite a referida indenização antes da 

formalização da partilha porque, segundo defende, "uma vez homologada a separação judicial do casal, 

a mancomunhão antes existente entre os ex-cônjuges, transforma-se em condomínio regido pelas 

regras comuns da copropriedade" (REsp 178.130-RS, Quarta Turma, DJe 17/6/2002). Todavia, os 

julgamentos mais recentes condicionam o dever de indenizar à ultimação da partilha dos bens, pois é 

esta, e não a separação, que encerra a "mancomunhão" sobre os bens e, sendo assim, "o patrimônio 

comum subsiste sob a administração do cônjuge que tiver a posse dos bens" (AgRg no REsp 1.278.071-

MG, Quarta Turma, DJe de 21/6/2013). Porém, nesta oportunidade, não obstante as ponderáveis razões 

que arrimam uma e outra orientação, defende-se que a solução para casos como este deve ser atingida 

a despeito da categorização civilista da natureza jurídica dos bens comuns do casal que, apesar de 

separado, ainda não formalizou a partilha do patrimônio. Deveras, o que importa no caso não é o modo 

de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo ("mancomunhão" ou condomínio), mas 

sim a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal ou exclusiva de um dos ex-cônjuges. Ou 

seja, o fato gerador da indenização não é a propriedade, mas sim a posse exclusiva do bem no caso 

concreto. Logo, o fato de certo bem comum aos ex-cônjuges ainda pertencer indistintamente ao casal, 

por não ter sido formalizada a partilha, não representa empecilho automático ao pagamento de 

indenização pelo uso exclusivo por um deles, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. Nessa toada, 

propõem-se as seguintes afirmações: a) a pendência da efetivação da partilha de bem comum não 

representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo seu uso exclusivo, desde que a 

parte que toca a cada um dos excônjuges tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, sempre 

suscetível de revisão judicial e fiscalização pelo Ministério Público; e b) o indigitado direito à indenização 

também não é automático, sujeitando-se às peculiaridades do caso concreto sopesadas pelas instâncias 

de origem. (REsp 1.250.362-RS, Rel. Min. Raul Araújo, por maioria, julgado em 8/2/2017, DJe 

20/2/2017.) (Informativo n. 598) 

 

Tema: Bem comum e alimentos 

Indenização devida pelo uso exclusivo de imóvel de propriedade comum de ex-cônjuges. Termo inicial. 

Influência no valor de alimentos 

Requerida a indenização pelo uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges, o termo inicial para 

o ressarcimento ao outro é a data da intimação da pretensão e o valor correspondente pode influir no 

valor da prestação de alimentos. 

Com efeito, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que 

utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, pois é certo que usufrui, ainda que 

parcialmente, de propriedade que é subjetivamente alheia. Contudo, alerte-se desde já que a 

indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do ex-cônjuge alimentante pode influir no valor da 



prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente 

consideradas. A consequência necessária do entendimento que ora se adota é a de que o valor da 

indenização pelo uso exclusivo do bem deve ser levado em conta no momento da fixação ou da revisão 

dos alimentos que, como de sabença, sempre depende de possibilidades e necessidades, circunstâncias 

do caso concreto. Fixados esses entendimentos, resta determinar o termo inicial para o ressarcimento 

que, no caso, deve ser a data da intimação do ex-cônjuge para responder ao feito no qual se deu o 

pedido de indenização, momento em que teve conhecimento inequívoco da pretensão. (REsp 

1.250.362-RS, Rel. Min. Raul Araújo, por maioria, julgado em 8/2/2017, DJe 20/2/2017. (Informativo n. 

598) 

 

Tema: Lei de Locações 

Fiança em locação de imóvel urbano. Prorrogação por prazo indeterminado. Manutenção da fiança. 

Irrelevância da falência do locatário. 

A decretação de falência do locatário, sem a denúncia da locação, nos termos do art. 119, VII, da Lei n. 

11.101/2005, não altera a responsabilidade dos fiadores junto ao locador. 

A questão a ser apreciada consiste em determinar se, havendo a falência da locatária, a fiança de 

contrato de locação deve ser prorrogada, até a entrega das chaves, ou extinta, à luz do art. 39 da Lei n. 

8.425/91. No julgamento dos EREsp 566.633/CE, em 22 de novembro de 2006, este Superior Tribunal 

passou a admitir a prorrogação da fiança nos contratos locatícios, contanto que expressamente prevista 

no contrato, normalmente valendo-se a expressão “até a entrega das chaves”. Houve uma alteração 

significativa no entendimento anteriormente existente, segundo o qual “O fiador na locação não 

responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu” (Súmula 214/STJ). Em 2009, 

refletindo a entendimento consolidado neste STJ, a redação do citado art. 39 foi alterada para prever 

expressamente que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se 

estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, 

por força desta Lei”. Vale destacar que na hipótese analisada, o fato de a locatária ter tido sua falência 

decretada poucos meses após a celebração do contrato de locação é incapaz de alterar a consequência 

jurídica da cláusula de fiança. De fato, o art. 119 da Lei n. 11.101/2005 dispõe expressamente que a 

falência do locador não resolve o contrato de locação e, na falência do locatário, o administrador judicial 

poderia denunciar o contrato de locação a qualquer tempo, mas, não tendo ocorrido a mencionada 

denúncia, os fiadores permanecem vinculados ao contrato de locação, mesmo com a decretação de 

falência do locatário. Com isso, não se estaria ampliando, por meio de interpretação extensiva, o escopo 

do afiançado, pois os fiadores permanecem vinculados aos exatos termos do que foi celebrado 

originariamente. Portanto, mesmo com a decretação da falência – ante a ausência de denunciação do 

contrato de locação – os fiadores permanecem obrigados junto ao locador, nos exatos termos da fiança 

originariamente prestada no momento da celebração do contrato de locação. (REsp 1.634.048-MG, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017.) (Informativo n. 602) 

 

Tema: Associação civil 

Associação civil. Art. 1.023 do CC/02. Inaplicabilidade. 

O art. 1.023 do CC/02 – que trata da responsabilidade dos sócios da sociedade simples – não se aplica às 

associações civis. 



O propósito do recurso especial é a discussão acerca da necessidade de comprovar abuso da 

personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002, para que os administradores de uma 

associação civil sejam responsabilizados por dívidas desta, quando os bens sociais forem insuficientes 

para cobrir suas dívidas. Em resumo, se é aplicável o art. 1.023 do CC/02 às associações civis. 

Inicialmente, vale considerar que a lei civil atual foi mais rigorosa que o diploma anterior, ao não 

empregar o termo “sociedade” para se referir a esse tipo de pessoa jurídica (associação civil), pois se 

tratam de dois fenômenos muitos distintos. Aliás, do ponto de vista doutrinário, é impossível confundir 

sociedade civil com associação, pois: “nas primeiras [sociedades civis], há o fito de lucro, enquanto, nas 

segundas [associações], inexiste finalidade lucrativa. O objetivo das associações é puramente cultural, 

beneficente, altruísta, religioso, esportivo ou moral”. Diante de tais premissas, ressalte-se que uma 

simples análise topográfica do art. 1.023 do CC/2002 demonstra que seu conteúdo trata das relações 

das sociedades simples com terceiros, de modo a estabelecer uma relação subsidiária dos sócios pelas 

dívidas contraídas pela sociedade, quando esta não conseguir adimpli-las. Nessas situações, aliás, não se 

trata propriamente de desconsideração da personalidade jurídica, mas de mera subsidiariedade de 

responsabilidade, como bem destacado no julgamento do REsp 895.792-RJ, Terceira Turma, DJe 

25/4/2011. A possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de associação civil é ainda 

muito pouco assentada na doutrina e na jurisprudência, principalmente em razão de suas características 

muito peculiares se comparadas com as sociedades empresárias. Veja-se que, ao se desconsiderar a 

personalidade jurídica de uma associação, pouco restará para atingir, pois os associados não mantêm 

qualquer vínculo jurídico entre si, por força do art. 53 do CC/02. De qualquer forma, para a correta 

solução da presente controvérsia, basta a compreensão de que – independentemente de como poderia 

ocorre uma eventual desconsideração de associação civil – não se aplica à hipótese dos autos o disposto 

no art. 1.023 do CC/02. (REsp 1.398.438-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 

4/4/2017, DJe 11/4/2017) (Informativo n. 602) 

 

Tema: Mútuo – indenização por perdas e danos 

Cadastro de inadimplentes. Título quitado. Inscrição indevida. Negócio frustrado. Valor objeto do 

contrato não aperfeiçoado. Ressarcimento. Efetivo prejuízo. Ausência. Dano emergente. Inexistência. 

O valor que seria objeto de mútuo, negado por força de inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes, não pode ser ressarcido a título de dano emergente. 

A princípio, salienta-se que o parâmetro de ressarcimento do dano material é fixado pelo art. 402 do 

Código Civil, que dispõe: "Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas 

ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar". A 

partir do mencionado dispositivo, a doutrina classifica a reparação material como dano emergente, 

compreendendo "o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima", e lucro cessante que 

é a "frustração da expectativa de lucro." Sob a influência deste conceito, a jurisprudência do STJ firmou 

posicionamento no sentido de que as indenizações por danos emergentes, em nenhuma hipótese, serão 

concedidas sem suporte na realidade fática (REsp 1.496.018-MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

DJe 6/6/2016). No caso em análise, constata-se que a negativa do mútuo não representou qualquer 

alteração no patrimônio da vítima, antes ou depois do ilícito (negativação indevida), já que impediu 

tanto o acréscimo de bens quanto a aquisição da dívida equivalente. Nessa perspectiva, admitir-se o 

reconhecimento de dano emergente pelo valor que seria objeto do mútuo frustrado seria, por via 

oblíqua, autorizar a teratológica condenação com liquidação equivalente a "dano zero" ou "sem 

resultado positivo". Dessa forma, não há perda material efetiva pela conduta da negativa de crédito, 

carecendo o ressarcimento por dano emergente de suporte fático, consistindo a condenação, nessas 



condições, em verdadeira hipótese de enriquecimento ilícito. (REsp 1.369.039-RS, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017). (Informativo n. 602) 

 

Tema: Mandato - Abuso 

Ação de prestação de contas. Abuso de mandato. Excesso de condenação. Juros de mora. Termo 

inicial. Citação. Relação contratual. 

Reconhecido o abuso de mandato por desacerto contratual, em razão de o advogado ter repassado 

valores a menor para seu mandatário, o marco inicial dos juros moratórios é a data da citação, nos 

termos do artigo 219 do CPC/73. 

O principal questionamento jurídico aventado no recurso especial consiste em saber qual o marco inicial 

dos juros de mora, que tem por base o reconhecimento de abuso no exercício do mandato por parte 

dos procuradores da parte autora em processo judicial; se da data da citação (art. 405 doCC/02) ou a 

partir do ato ilícito consistente no abuso do exercício do mandato (art. 398 do CC/02). Inicialmente, 

cabe destacar que o precedente indicado como paradigma da alegada divergência jurisprudencial – REsp 

249.382-RS, de relatoria do Ministro Ruy Rosado Aguiar, DJ 26/6/2000 –, não se aplica à hipótese em 

análise. Isso porque, apesar de os dois casos se referirem a figura jurídica do abuso de mandato, no 

paradigma o procurador apropriou-se da quantia pertencente aos seus mandatários, sem entregar 

qualquer valor que recebera em decorrência de cessão de direitos de herança. No presente caso, 

diversamente, observa-se um desacerto contratual, consubstanciado na falta de convergência quanto 

ao montante correto, em razão de divergência na interpretação de cláusula contratual. Portanto, apesar 

de, em ambos os casos, ser discutida a figura jurídica do abuso no exercício de mandato, seja por não 

repassar ou por repassar a menor quantia devida, tem-se que, na segunda hipótese, tendo sido a mora 

declarada pelo Poder Judiciário ao interpretar a cláusula contratual controvertida, não se aplica a razão 

de decidir do paradigma (quebra do princípio da confiança por apropriação de valores que não 

pertenciam ao mandatário - crime de apropriação indébita). Com efeito, o termo inicial dos juros 

moratórios não é determinado pela modalidade de dano a ser reparado, mas a partir da natureza da 

relação jurídica mantida entre as partes, podendo ser contratual ou extracontratual. Sendo assim, 

decorrendo a mora de desacerto contratual em torno da interpretação de cláusula do contrato, a 

citação deve ser o marco inicial da fluência dos juros moratórios, nos termos do art. 219 do CPC de 

1973. Isto é, exige-se a prévia constituição em mora do devedor, com a consequente interpelação 

judicial, para sua ciência da pretensão autoral acerca de valores repassados a menor. (REsp 1.403.005-

MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 6/4/2017, DJe 11/4/2017.) 

(Informativo n. 602)  

 

Tema: Alimentos 

Exoneração de alimentos. Maioridade civil. Doença mental. Recebimento de Benefício Assistencial. 

É presumida a necessidade de percepção de alimentos do portador de doença mental incapacitante, 

devendo ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar, 

independentemente da maioridade civil do alimentado. 

Trata-se de ação de exoneração de alimentos lastreada, tão só, no advento da maioridade civil do 

alimentado portador de doença mental crônica incapacitante que o impede de cuidar de si próprio ou 

de seus pertences, devendo estar continuamente sob amparo de familiares e em tratamento 



psiquiátrico. Na origem, o argumento determinante para exonerar o alimentante foi o fato de o 

alimentado passar a receber Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantido pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS – Lei n. 8.742/1993) à pessoa com deficiência de qualquer idade e com 

impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Fixadas essas 

premissas, convém destacar que a obrigação alimentar relativa a filho maior, porém incapaz, embora 

migre, tecnicamente, dos alimentos devidos em face do Poder Familiar para alimentos devidos por 

vínculo de parentesco, não importa em significativa alteração quanto à abrangência desses alimentos. 

Essa assertiva decorre, entre outras regulações, do quanto preconizado no art. 8º da Lei n. 13.146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), que fixa a obrigação da família de assegurar à pessoa com 

deficiência que não possa prover o próprio sustento, a efetivação de toda a gama de direitos relativos a 

seu bem-estar pessoal, social e econômico. Sob esse foco é de se ver que o julgador, diante do pedido 

formulado por um possível alimentado, não se volta inicialmente para a capacidade do alimentante, mas 

procura encontrar, diante da análise dos elementos que dispõe e do que vislumbra ser as necessidades 

do alimentado, o ideal dos alimentos ad necessitatem. Exsurge, da visão conceitual do processo de 

fixação dos alimentos, que possível aumento na renda do alimentado somente importará em redução, 

ou exoneração dos alimentos, se ela suprir o ideal de necessidade daquele alimentado. Cotejando essa 

teórica fórmula de fixação de alimentos com as bases fáticas construídas na origem, nos diz as máximas 

da experiência, que os gastos teóricos necessários para a manutenção do bem-estar de filho que tenha 

grave comprometimento mental, usualmente ultrapassam, em muito, a capacidade financeira dos seus 

genitores, razão pela qual, nessas circunstâncias, fixa-se o valor dos alimentos, não pela necessidade do 

alimentado, mas pela possibilidade do alimentante. Nesse contexto, o Benefício de Prestação 

Continuada recebido pelo alimentado, que equivale a um salário mínimo, por óbvio lhe agregou 

significativa qualidade de vida, mormente por se considerar a situação de penúria absoluta que deveria 

existir antes da sua percepção. Mas como se observa do cotidiano de famílias nas quais um dos 

membros é acometido de doença mental incapacitante, esse valor é ínfimo se comparado às efetivas 

necessidades dessa pessoa. E essa verdade se perpetua, mesmo que a esse benefício sejam acrescidos 

alimentos correspondentes a 30% do salário mínimo. É dizer: mesmo com a soma do benefício 

assistencial e a pensão alimentícia, os valores carreados para a manutenção do alimentado, ficarão bem 

aquém de suas reais necessidades. (REsp 1.642.323-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 

julgado em 28/3/2017, DJe 30/3/2017.) (Informativo n. 601) 

 

Tema: Compra e venda – Cláusula de reserva de domínio 

Contrato de venda a crédito de bem móvel. Cláusula de reserva de domínio. Mora do comprador. 

Comprovação. Notificação extrajudicial. Possibilidade. 

A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida 

com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada 

pelo Cartório de Títulos e Documentos. 

A controvérsia trazida a debate consiste em definir se, na ação de apreensão e depósito de bem objeto 

de contrato de venda com reserva de domínio, a comprovação da mora do comprador somente pode 

ocorrer mediante protesto. Nos termos do art. 526 do CC/02, na hipótese de mora do comprador no 

adimplemento das prestações, abrem-se ao vendedor duas alternativas: a) o ajuizamento de ação para a 

cobrança das prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos legais; ou, b) a recuperação da posse 

da coisa vendida. Como se extrai da literalidade do mencionado dispositivo legal, essas alternativas são 

excludentes entre si: cabe ao vendedor optar pela cobrança das prestações em atraso e do saldo 

devedor em aberto – o inadimplemento resulta no vencimento antecipado da dívida – ou pelo exercício 

de seu direito potestativo de desconstituição do negócio jurídico, por meio da recuperação da coisa 



vendida (o que não prejudica seu direito à compensação pela depreciação do bem e outras despesas 

decorrentes do inadimplemento, conforme o disposto no art. 527 do CC/02). Independentemente da 

opção exercida pelo vendedor, é imprescindível “a constituição do comprador em mora”, que, nos 

termos do art. 525 do CC/02, ocorre mediante protesto do título ou interpelação judicial. A redação 

desse dispositivo legal pode levar à equivocada compreensão de que a mora do comprador apenas se 

caracteriza a partir do ato do protesto ou da interpelação judicial. Contudo, não é esse o verdadeiro 

alcance da norma. Com efeito, deve ser observado que a mora do comprador se configura com sua 

simples omissão em efetuar o pagamento das prestações ajustadas, haja vista que essas têm data certa 

de vencimento. É, portanto, mora ex re, cujos efeitos – a exemplo da incidência de juros – se operam a 

partir do inadimplemento. Nesse contexto, a determinação contida no art. 525 do CC/02 para o protesto 

do título ou a interpelação judicial não tem a finalidade de transformar a mora ex reem ex persona. A 

regra estabelece, apenas, a necessidade de comprovação da mora do comprador como pressuposto 

para a execução da cláusula de reserva de domínio, tanto na ação de cobrança das prestações vencidas 

e vincendas, como na ação de recuperação da coisa. Visa o ato, desse modo, conferir segurança jurídica 

às partes, funcionando, também, como oportunidade para que o comprador, adimplindo as prestações, 

evite a retomada do bem pelo vendedor. O advento da nova codificação civil impõe uma exegese 

sistêmica da questão, de modo a admitir a documentação da mora do comprador por meio de 

quaisquer dos instrumentos previstos no parágrafo único do art. 397, quais sejam: a) o protesto; b) a 

interpelação judicial; e, c) a notificação extrajudicial. Por fim, convém salientar que, com a vigência do 

CPC/2015, essa aparente antinomia entre as regras processuais e o CC/02 restou superada, pois o novo 

CPC deixou de regulamentar o procedimento especial da ação de apreensão e depósito. Desse modo, a 

partir da vigência do CPC/2015, a venda com reserva de domínio encontra disciplina exclusiva no CC/02, 

aplicando-se, quando as partes estiverem em Juízo, as regras relativas ao procedimento comum 

ordinário ou, se for o caso, das normas afetas ao processo de execução. (REsp 1.629.000-MG, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/2017.) (Informativo n. 601) 

 

Tema: Transporte – Inaplicabilidade do CDC 

Contrato de transporte internacional de carga. Insumos. Relação de consumo. Inocorrência. 

Vinculação entre o contrato principal e o acessório de transporte. 

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC ao contrato de transporte de mercadorias 

vinculado a contrato de compra e venda de insumos 

A controvérsia central diz respeito à aplicação do CDC a uma pretensão indenizatória decorrente de 

extravio de insumos (componentes de autopeças) em transporte aéreo. Trata-se de relação jurídica 

acessória de transporte, vinculada a contrato de compra e venda de insumos para a indústria de 

autopeças. Na origem entendeu-se que essa relação jurídica de transporte de carga configuraria relação 

de consumo, fazendo-se uma distinção com a relação jurídica estabelecida no contrato principal. 

Todavia, não é possível reconhecer a caracterização de relação de consumo no contrato de transporte 

de mercadoria celebrado no caso. O conceito básico de consumidor foi fixado no CDC, em seu art. 2º, ao 

estatuir que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatária final”. A nota característica dessa definição está na identificação de uma pessoa (física ou 

jurídica) como destinatária final de um produto ou serviço para que possa ser enquadrada como 

consumidora. A condição de destinatário final de um bem ou serviço constitui a principal limitação 

estabelecida pelo legislador para a fixação do conceito de consumidor e, consequentemente, para a 

própria incidência do CDC como lei especial. Há necessidade, assim, de se estabelecer o alcance dessa 

expressão, que constitui o elemento teleológico dessa definição. Considera-se destinatário final aquele 

que, no ato de consumir, retira o bem do mercado. Seguindo nessa linha de raciocínio, a Segunda Seção 



acabou por firmar entendimento centrado na teoria subjetiva ou finalista (REsp 541.867-BA, DJe 

16/5/2005), posição hoje consolidada no âmbito deste STJ. Porém, a jurisprudência, posteriormente, 

evoluiu para admitir uma certa mitigação da teoria finalista na hipótese em que, embora não verificada 

a condição de destinatário final, constata-se a vulnerabilidade do consumidor profissional ante o 

fornecedor. No caso, não se aplica a referida mitigação da teoria finalista, pois a contratante do serviço 

de transporte sequer alegou a sua vulnerabilidade perante a empresa contratada. Portanto, sob a ótica 

da teoria finalista, seria o caso de analisar se a contratante do serviço de transporte decarga é 

destinatária final fática e econômica desse serviço. Contudo, uma vez que a carga transportada é 

insumo, o contrato celebrado para o transporte desse insumo fica vinculado a essa destinação, não 

havendo necessidade de se perquirir acerca da destinação econômica do serviço de transporte. (REsp 

1.442.674-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 7/3/2017, DJe 

30/3/2017). (Informativo n. 600) 

 

Tema: Guarda – Regime de visitas 

Família. Direito de visitação. Obrigação de fazer. Fixação preventiva de astreintes para a hipótese de 

eventual descumprimento imotivado do regime de visitação. Possibilidade. 

A aplicação de astreintes é válida quando o genitor detentor da guarda da criança descumpre acordo 

homologado judicialmente sobre o regime de visitas. 

Discute-se se é cabível a fixação preventiva de astreintes para a hipótese de eventual descumprimento 

do regime de visitação de menor, por parte do genitor que detém a guarda da criança, consoante 

acordo de separação consensual homologado judicialmente entre as partes. Com efeito, nos termos do 

art. 1.589 do CC/2002, o direito de visita é uma garantia conferida pela lei, ao pai ou à mãe que não 

detiver a guarda do filho, para que possa desfrutar de sua companhia segundo o que for acordado entre 

eles ou decidido pelo juiz. O direito de visitação tem por finalidade manter o relacionamento do filho 

com o genitor não guardião, que também compõe o seu núcleo familiar, interrompido pela separação 

do casal ou por outro motivo, tratando-se de uma manifestação do direito fundamental de convivência 

familiar garantido pela Constituição Federal, no seu art. 227, caput. Essa prioridade absoluta aos direitos 

da criança, do adolescente e do jovem, assegurada pela CF/88, que abrange o direito de visita como 

decorrência do direito à convivência familiar, em absoluto, não pode ser visto somente como um direito 

do genitor não guardião, mas como um direito do próprio filho, de modo que deve ser assegurado e 

facilitado pelos pais, com absoluta prioridade, priorizando a intimidade, que é direito intangível da 

personalidade. A cláusula geral do melhor interesse da criança e do adolescente, decorrente do 

princípio da dignidade da pessoa humana, recomenda que o Poder Judiciário cumpra o dever de 

protegê-las, valendo-se dos mecanismos processuais existentes, de modo a garantir e facilitar a 

convivência do filho com o visitante nos dias e na forma previamente ajustadas, e coibir o guardião de 

criar obstáculos para o cumprimento do acordo firmado com a chancela judicial. Nesse cenário, o direito 

de visitação deve ser visto como uma obrigação de fazer do guardião de facilitar, assegurar e garantir, a 

convivência do filho com o não guardião, de modo que eles possam se encontrar, manter e fortalecer os 

laços afetivos e, assim atender suas necessidades imateriais, dando cumprimento ao preceito 

constitucional. Dessa forma, o não guardião pode ir a juízo para assegurar o direito de ter o filho em sua 

companhia caso haja obstáculo ou resistência ao exercício do seu direito. Como é sabido, o art. 461 e 

parágrafos do CPC/1973, trazem instrumentos processuais úteis ao jurisdicionado na obtenção de tutela 

das obrigações de fazer e não fazer, podendo ele obter tanto a preventiva como a inibitória, além de 

medidas coercitivas para que se possa obter o cumprimento da obrigação. A melhor interpretação é a 

de que os instrumentos processuais previstos nos referidos dispositivos legais podem ser utilizados para 

tutelar os direitos provenientes do direito de visitação, devendo a expressão obrigação de fazer ou não 



fazer ser interpretada como de abrangência geral, acolhendo também as de natureza não patrimonial, 

servindo como um mecanismo apto e eficiente de garantir o direito fundamental da personalidade que 

é o do regime da visitação. Por oportuno, cabe ressaltar que o NCPC, afasta qualquer dúvida sobre a 

temática aqui discutida, pois o § 6º do art. 536, autorizade modo expresso, a aplicação de multa em 

caso de descumprimento de obrigação de natureza não obrigacional ou existencial. Além disso, outro 

mecanismo que poderia ser utilizado para que o não guardião da criança exercesse o seu direito de 

visitação, seria a utilização da ação de busca e apreensão (CPC/1973, art. 839). No entanto, essa medida, 

levando-se em consideração sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, pode se mostrar 

drástica e prejudicial para elas que poderiam ser levadas a força por uma ordem judicial, inclusive com a 

utilização da polícia para a sua efetivação, mostrando-se a astreintes um meio mais eficaz e menos 

traumatizante para o menor. (REsp 1.481.531-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado em 

16/2/2017, DJe 7/3/2017.) (Informativo n. 599) 

 

Tema: Usucapião 

Ação de usucapião especial urbana. Benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita. Presunção 

relativa de hipossuficiência. 

É relativa a presunção de hipossuficiência do autor em ação de usucapião especial urbana e, por isso, é 

ilidida a partir da comprovação inequívoca de que o autor não pode ser considerado "necessitado" nos 

termos do parágrafo único do art. 2º Lei n. 1.060/1950. 

Cinge-se o debate a definir se o § 2º do art. 12 do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) passou a 

assegurar, de forma absoluta, ao autor da ação de usucapião especial de imóvel urbano os benefícios da 

justiça e da assistência judiciária gratuitas, incluindo-se aí o custeio das despesas decorrentes das 

providências tomadas junto ao cartório de registro de imóveis, independentemente de restar 

comprovado nos autos que ele não atende às condições da Lei n. 1.060/1950. O § 2º do supracitado 

dispositivo legal, em clara demonstração da intenção do legislador de amparar a população de baixa 

renda, que normalmente é aquela a quem a ação de usucapião especial urbana visa proteger, além de 

criar uma espécie de presunção inicial da hipossuficiência do autor, assegurou-lhe, ainda, que a 

gratuidade judiciária daí decorrente teria efeitos mais amplos que aquela prevista pela Lei n. 

1.060/1950, pois alcançaria também as despesas perante o cartório de registro imobiliário. Tal 

presunção de hipossuficiência é, no entanto, relativa, a despeito de a redação da norma não ser muito 

precisa nesse sentido. Ou seja, o que se reconhece é que o juízo competente para o processamento da 

demanda de usucapião especial urbana, ao receber a inicial, deve deferir a gratuidade judiciária pelo só 

fato de ter sido requerida, afastando o benefício em questão apenas em virtude da comprovação 

inequívoca de que o autor não poderia ser considerado "necessitado" nos termos do parágrafo único do 

art. 2º referida Lei n. 1.060/1950, atualmente revogado pelo advento do Código de Processo Civil de 

2015, ou de que sua situação econômica não revelaria "insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios ", conforme o disposto pelo art. 98 desse novo 

diploma processual. Diferentemente do que possa parecer à primeira vista, o art. 12, § 2º, da Lei n. 

10.257/2001 não criou uma hipótese de concessão de benefícios da justiça gratuita completamente 

dissociada da Lei n. 1.060/1950, que, como consabido, estabelecia, no Direito pátrio, as normas para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados. O referido dispositivo legal, portanto, deve ser 

interpretado em conjunto e em harmonia com as disposições insertas na Lei n. 1.060/1950 e, a partir de 

18 de março de 2016, em consonância com o que dispõe o art. 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil de 2015. (REsp 1.517.822-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 

21/2/2017, DJe 24/2/2017). (Informativo n. 599) 



 

Tema: Seguro – Pessoa jurídica 

Seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoa jurídica (Seguro de RC 

D&O). Investigações da CVM. Prática de insider trading. Ato doloso. Favorecimento pessoal da gestão. 

Descaracterização. Ausência de cobertura. 

O seguro de RC D&O (Directors and Officers Insurance) não abrange operações de diretores, 

administradores ou conselheiros qualificadas como insider trading. 

Cinge-se a controvérsia devolvida ao STJ, entre outras questões, a verificar se é devida a indenização 

prevista em contrato de seguro de RC D&O no caso de ocorrência de insider trading. O referido seguro 

tem por objetivo garantir o risco de eventuais prejuízos causados por atos de gestão de diretores, 

administradores e conselheiros que, na atividade profissional, agiram com culpa. Como cediço, cabe aos 

administradores atuarem no interesse da empresa que representam, com zelo e lealdade, respeitando, 

entre outros, os deveres de sigilo e de informação, principalmente para com o mercado. Esse tipo de 

seguro constitui instrumento de preservação do patrimônio individual dos que atuam em cargos de 

direção (segurados), o que acaba por incentivar gestões corporativas inovadoras e mais flexíveis, as 

quais ficariam comprometidas ou engessadas com a possibilidade sempre reinante de responsabilização 

civil ou de abertura de processo administrativo sancionador na CVM. Além disso, a natureza dúplice 

desse seguro também favorece a própria empresa tomadora do seguro e seus acionistas, pois o 

patrimônio social poderá ser ressarcido de eventuais prejuízos sofridos em razão de condutas faltosas 

de seus administradores. Ocorre que, para não haver forte redução do grau de diligência ou a assunção 

de riscos excessivos pelo gestor, o que comprometeria tanto a atividade de compliance da empresa 

quanto as boas práticas de governança corporativa, a apólice do seguro de RC D&O não pode cobrir atos 

dolosos, principalmente se cometidos para favorecer a própria pessoa do administrador. De fato, a 

garantia securitária do risco não pode induzir a irresponsabilidade. Em outra via, considera-se insider 

trading qualquer operação realizada por um insider (diretor, administrador, conselheiro e pessoas 

equiparadas) com valores mobiliários de emissão da companhia, em proveito próprio ou de terceiro, 

com base em informação relevante ainda não revelada ao público. Por sua vez, informação relevante, 

segundo doutrina, é aquela que pode "influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de 

emissão da companhia, afetando a decisão dos investidores de vender, comprar ou reter esses valores". 

O dirigente deve observar os deveres de cuidado e de lealdade, buscando sempre o melhor interesse da 

sociedade anônima, nos limites de seus poderes. Ele, deve "guardar sigilo sobre qualquer informação 

que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz 

de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da 

informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores 

mobiliários" (dever de sigilo - art. 155, § 1º, da Lei n. 6.404/1976). Impende asseverar também que o 

insider trading é tão prejudicial à dinâmica e à credibilidade do mercado de capitais, que tal figura 

passou a ser tipo penal com o advento da Lei n. 10.303/2001, que acrescentou o art. 27-D na Lei n. 

6.385/1976. Assim, essa prática configura ato doloso do segurado, vedado pela lei civil, e não advém de 

ato de gestão, ou seja, da prerrogativa do cargo de administrador, mas de ato pessoal, na condição de 

acionista, a gerar proveitos financeiros próprios, em detrimento dos interesses da companhia. Conclui-

se, assim, que o seguro de RC D&O somente possui cobertura para (i) atos culposos de diretores, 

administradores e conselheiros (ii) praticados no exercício de suas funções (atos de gestão). Em outras 

palavras, atos fraudulentos e desonestos de favorecimento pessoal epráticas dolosas lesivas à 

companhia e ao mercado de capitais, a exemplo do insider trading, não estão abrangidos na garantia 

securitária. (REsp 1.601.555-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 

14/2/2017, DJe 20/2/2016. ) (Informativo n. 598) 



 

Tema: Responsabilidade Civil - Dano moral in re ipsa 

Ação de compensação por danos morais. Agressão verbal e física. Injustiça. Criança. Ônus da prova. 

Dano moral in re ipsa. 

A conduta da agressão, verbal ou física, de um adulto contra uma criança ou adolescente, configura 

elemento caracterizador da espécie do dano moral in re ipsa. 

O ponto nodal da discussão consiste em definir se as alegadas agressões físicas e verbais sofridas por 

criança resultam, independentemente de comprovação, em danos morais passíveis de compensação. De 

início, cumpre salientar que o STJ já decidiu que as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à 

proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente 

de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/2002. (REsp 1.037.759-RJ, 3ª 

Turma, DJe 5/3/2010). Da legislação aplicada à espécie, arts. 186 e 927 do CC/2002, extrai-se que aquele 

que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve 

repará-lo. Na doutrina, a reparabilidade dos danos morais exsurge no plano jurídico a partir da simples 

violação (ex facto), i.e., existente o evento danoso surge a necessidade de reparação, observados os 

pressupostos da responsabilidade civil em geral. Uma consequência do afirmado acima seria a 

prescindibilidade da prova de dano em concreto à subjetividade do indivíduo que pleiteia a indenização. 

De fato, em diversas circunstâncias, não é realizável a demonstração de prejuízo moral, bastando a 

simples causação do ato violador e, nesse sentido, fala-se em damnun in re ipsa. Ao analisar a doutrina e 

a jurisprudência, o que se percebe não é a operação de uma presunção iure et de iure propriamente 

dita na configuração das situações de dano moral, mas a substituição da prova de prejuízo moral – em 

muitas situações, incabível – pela sensibilidade ético-social do julgador. Nessa toada, à falta de padrões 

éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, deve o julgador adotar a sensibilidade 

ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao 

sofrimento alheio. Em outra vertente, vale destacar que a Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente introduziram na nossa cultura jurídica uma nova percepção, inspirada pela concepção 

da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e cuidados especiais. Nesse sentido, os arts. 227 

da CF/88 e 17 da Lei n. 8.069/1990, asseguram a primazia do interesse das crianças e dos adolescentes, 

com a proteção integral dos seus direitos. Sob outro viés, a sensibilidade ético-social do homem comum 

na hipótese, permite concluir que os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem 

é agredido injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do dano 

moral in re ipsa. Logo, a injustiça da conduta da agressão, verbal ou física, de um adulto contra uma 

criança ou adolescente, independe de prova e caracteriza atentado à dignidade dos menores. (REsp 

1.642.318-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 7/2/2017, DJe 13/2/2017. 

)(Informativo n. 598) 

 

Tema: Plano de saúde coletivo – manutenção 

Contrato de plano de saúde coletivo. Trabalhador demitido sem justa causa. Relação empregatícia 

firmada após concessão de aposentadoria. Manutenção contratual por tempo indefinido. 

Impossibilidade de cômputo do tempo de contribuição da viúva. Tempo mínimo exigido pela Lei n. 

9.656/1998. 

Para fins de extensão do benefício previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, o cômputo do prazo mínimo 

de 10 (dez) anos não inclui o tempo de contribuição da viúva que, após o óbito do trabalhador 

aposentado, sucedeu ao contrato, assumindo os ônus financeiros correspondentes. 



Verifica-se que a lei somente assegura ao aposentado a sua manutenção como beneficiário, sem 

qualquer restrição temporal, quando houver contribuído para os planos de assistência à saúde pelo 

prazo mínimo de 10 (dez) anos (art. 31, caput, da Lei n. 9.656/1998). Desta forma, se o tempo total de 

contribuição ao plano, pelo aposentado, foi de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses, mostra-se impossível a 

aplicação do citado dispositivo legal, que exige tempo de contribuição mínimo de 10 (dez) anos. A 

sucessão por parte da viúva no plano antes mantido em nome de seu falecido marido não lhe assegura 

permanecer indefinidamente na condição de segurada, nas mesmas bases contratuais que vinham 

sendo observadas, mediante a assunção dos ônus financeiros correspondentes. Isso porque a lei 

expressamente exige que o aposentado tenha contribuído por prazo mínimo de 10 (dez) anos. Assim, a 

manutenção do contrato de seguro à saúde para a viúva deve dar-se nos moldes do que dispõe o art. 

31, § 1º, da Lei, que prevê que ao aposentado que contribuiu para planos coletivos de assistência à 

saúde por período inferior a 10 (dez) anos é assegurado o direito de manutenção como beneficiário à 

razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assumido o pagamento integral do mesmo. 

(REsp 1.371.271-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017.) 

(Informativo n. 597) 

 

Tema: Guarda compartilhada 

Guarda compartilhada. Não decretação. Possibilidades. 

A guarda compartilhada somente deixará de ser aplicada quando houver inaptidão de um dos 

ascendentes para o exercício do poder familiar, fato que deverá ser declarado, prévia ou 

incidentalmente à ação de guarda, por meio de decisão judicial. 

Consiste a controvérsia em dizer se, à luz da atual redação do art. 1.584, II, § 2º, do Código Civil, é 

possível ao julgador indeferir pedido de guarda compartilhada sem a demonstração cabal de que um 

dos ex-cônjuges não está apto a exercer o poder familiar. Inicialmente, importa declinar que a questão 

relativa à imposição da guarda compartilhada, a partir do advento da nova redação do art. 1.584, II, § 

2º, do CC, deixou de ser facultativa para ser regra impositiva. No que toca às possibilidades legais de não 

se fixar a guarda compartilhada, apenas duas condições podem impedir-lhe a aplicação obrigatória: a) a 

inexistência de interesse de um dos cônjuges; b) a incapacidade de um dos genitores de exercer o poder 

familiar. A primeira assertiva legal labora na linha do que é ululante, pois não se pode obrigar, sob vara, 

um genitor, a cuidar de sua prole. Contudo, do mesmo vício – obviedade – não padece a segunda 

condição, extraída, contrario sensu, do quanto disposto no art. 1.584, § 2º, do CC. O texto de lei, feito 

com a melhor técnica redacional, por trazer um elemento positivo: a condição necessária para a guarda 

compartilhada, aponta, em via contrária, para a circunstância que impedirá a imposição dessa mesma 

guarda compartilhada: a inaptidão para o exercício do poder familiar. E aqui reside uma outra inovação 

neste texto legal, de quilate comparável à própria imposição da guarda compartilhada, que consiste na 

evidenciação dos únicos mecanismos admitidos em lei para se afastar a imposição da guarda 

compartilhada: a suspensão ou a perda do poder familiar. A suspensão por gerar uma inaptidão 

temporária para o exercício do poder familiar (art. 1637 do CC); a perda por fixar o término do Poder 

Familiar. Ocorre, porém, que ambas as situações exigem, pela relevância do direito atingido, que haja 

uma prévia decretação judicial do fato, circunstância que, pela íntima correlação com a espécie, 

também deverá ser reproduzida nas tentativas de oposição à guarda compartilhada. É dizer, um 

ascendente só poderá perder ou ter suspenso o seu poder/dever consubstanciado no poder familiar por 

meio de uma decisão judicial e, só a partir dessa decisão, perderá a condição essencial para lutar pela 

guarda compartilhada da prole, pois deixará de ter aptidão para exercer o poder familiar. Essa 

interpretação, que se extrai do texto legal, embora não crie uma exceção objetiva à regra da 

peremptoriedade da guarda compartilhada, tem o mérito de secundar o comando principal, pois se 



passa a exigir, para a não aplicação da guarda compartilhada, um prévio ou incidental procedimento 

judicial declarando a suspensão ou perda do poder familiar, com decisão judicial no sentido da 

suspensão ou da perda. (REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 

6/12/2016, DJe 15/12/2016.) (Informativo n. 595) 

 

Tema: Regime de bens 

Contrato de convivência particular. Regulação das relações patrimoniais de forma similar à comunhão 

universal de bens. Possibilidade. 

É válido, desde que escrito, o pacto de convivência formulado pelo casal no qual se opta pela adoção da 

regulação patrimonial da futura relação como símil ao regime de comunhão universal, ainda que não 

tenha sido feito por meio de escritura pública. 

Cinge-se a controvérsia em dizer se o contrato de convivência estatuído entre as partes, sem registro 

público, dispondo sobre o estabelecimento de união estável e regulando as relações patrimoniais de 

forma similar à comunhão universal, é válido, notadamente no que toca à comunhão universal dos bens. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que aos conviventes foi outorgada liberdade para acordar sobre as 

relações patrimoniais do casal, podendo firmar contrato particular de convivência, desde que pautado 

nos requisitos de validade do negócio jurídico regulado pelo art 104 do Código Civil: capacidade dos 

agentes, ocorrência de vício de vontade ou vício social, licitude do objeto e forma prescrita em lei. 

Quanto a esse último requisito – que para o Tribunal de origem deixou de ser observado, porquanto 

entendeu que incidiria, à espécie, o disposto no art. 1.640 do CC, quanto à obrigatoriedade de escritura 

pública –, é de se anotar que, diferentemente do que ocorreu na regulação do regime de bens dentro 

do casamento, o Código Civil, no que toca aos conviventes, fixou a exigência de contrato escrito para 

fazer a vontade destes, ou a incidência do regime de comunhão parcial de bens, na hipótese de se 

quedarem silentes quanto à regulação das relações patrimoniais. Em que pese a válida preocupação de 

se acautelar, via escritura pública, tanto a própria manifestação de vontade dos conviventes quanto 

possíveis interesses de terceiros, é certo que o julgador não pode criar condições onde a lei estabeleceu 

o singelo rito do contrato escrito. Nesse particular, é significativo destacar que nem a regulação do 

registro de uniões estáveis por oficial de registro civil das pessoas naturais, feita pelo CNJ, por meio do 

Provimento n. 37/2014, exige que a união seja averbada no registro imobiliário correspondente ao dos 

bens dos conviventes. Assim, se atendidos os requisitos de validade do negócio jurídico entabulado, o 

contrato de convivência é válido (REsp 1.459.597-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016. ) (Informativo n. 595) 

 

Tema: Fiança 

Locação de imóvel. Cumprimento de sentença. Fiança limitada. Extensão da garantia aos honorários 

sucumbenciais. Necessidade de interpretação restrita. 

As disposições relativas à fiança devem ser interpretadas de forma restritiva, razão pela qual, nos casos 

em que ela é limitada, a responsabilidade do outorgante não pode estender-se senão à concorrência 

dos precisos limites nela indicados. 

A discussão trazida nos autos restringiu-se em saber se os honorários advocatícios estão ou não 

incluídos no conceito de "despesas judiciais" previsto no art. 822 do Código Civil, o qual dispõe que, 

"não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as 



despesas judiciais, desde a citação do fiador". Com efeito, mais importante que definir se os honorários 

advocatícios são ou não espécie do gênero "despesas judiciais" – o que poderia alterar o desfecho da 

lide em função da opção doutrinária a ser seguida – considerou-se essencial perquirir, com vistas à 

adequada solução da causa, sobre os limites da responsabilidade decorrente de fiança limitada. Tem-se, 

da literalidade do art. 822 do CC, que a fiança pode ser ilimitada, caso em que alcançará a integralidade 

da obrigação, inclusive, com os acessórios da dívida principal (multa contratual, juros de mora e 

atualização monetária), ou, então, limitada, isto é, quando as partes estipulam, por meio de contrato, 

sobre que parcela da obrigação o fiador irá se responsabilizar, em caso de inadimplemento do 

afiançado. Como contrato benéfico que é (CC, art. 114), "a fiança dar-se- á por escrito, e não admite 

interpretação extensiva" (CC, art. 819), devendo ser interpretada da maneira mais favorável ao fiador. 

Também quanto aos limites quantitativos da fiança, decorre do art. 823 que a garantia pode ser 

pactuada para produzir efeitos sobre valor inferior ao da obrigação principal, já que lhe é acessória, 

além de ser possível ser contraída, inclusive, em condições menos onerosas. Considerando, ainda, a 

natureza secundária do contrato de fiança, o qual, além de ser constituído de forma acessória é, por 

essência, subsidiário, para que o fiador assuma o lugar do devedor principal quando a obrigação não for 

cumprida, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios, haverá a necessidade de previsão 

indene de dúvida nesse sentido. A responsabilidade do fiador, portanto, restringe-se aos termos do que 

for pactuado no contrato, não havendo nenhuma obrigação de que a fiança tenha que corresponder, 

necessariamente, à integralidade da dívida. (REsp 1.482.565-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 

unanimidade, julgado em 6/12/2016, DJe 15/12/2016.) (Informativo n. 595) 

 

Tema: Prescrição – uso de marca 

Ação de abstenção de uso de marca. Marco inicial da prescrição. 

A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização 

exclusiva. 

Controvérsia que se pautou em definir o termo a quo do prazo prescricional da pretensão de abstenção 

de uso de marca. Decidiu-se que, como a regra insculpida no art. 189 do CC/2002 estabelece que a 

pretensão nasce para seu titular quando violado o direito subjacente, infere-se que, tratando-se de 

abstenção de uso de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata que o direito de 

utilização exclusiva foi ofendido por ato de terceiro. No caso concreto, havendo expressa manifestação 

de interesse da titular do direito de uso exclusivo em cessar os efeitos da autorização, a partir da data 

assinalada como termo final de vigência da liberalidade é que o uso da marca pela autorizada passou a 

representar violação ao direito de exclusividade, momento em que, via de consequência, nasceu a 

pretensão inibitória. (REsp 1.631.874-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 

25/10/2016, DJe 9/11/2016.) (Informativo n. 593) 

 

Tema: Usucapião 

Ação de usucapião extraordinária para aquisição da propriedade de coisa móvel. Registro no órgão de 

trânsito. Ausente. Limitação dos direitos da propriedade. Interesse de agir. Existência. 

Possui interesse de agir para propor ação de usucapião extraordinária aquele que tem a propriedade de 

veículo registrado em nome de terceiros nos Departamentos Estaduais de Trânsito competentes. 



Cingiu-se a discussão a definir se a recorrente possui interesse de agir para propor ação de usucapião 

extraordinária, com a finalidade de reconhecimento do domínio de veículo e regularização do registro 

de propriedade junto ao órgão de trânsito correspondente. De fato, a ação de usucapião extraordinária, 

fundamentada no art. 1.261 do Código Civil, pressupõe a posse da coisa móvel por cinco anos 

independentemente de justo título ou boa-fé, e tem por objeto a declaração de aquisição da 

propriedade. A singularidade da hipótese reside na conjugação da disciplina da usucapião extraordinária 

com as regras relativas à transferência de propriedade de bem móvel. A respeito da questão, de acordo 

com o art. 1.267 do Código Civil, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, 

pela simples razão de que o domínio de bens móveis se transfere pela tradição. A despeito dessa regra 

geral, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito 

correspondente limita o exercício da propriedade plena, uma vez que torna impossível ao proprietário 

que não consta do registro tomar qualquer ato inerente ao seu direito de propriedade, como o de 

alienar ou de gravar o bem. Dessarte, para a formalização da aquisição do domínio, bem como o 

exercício pleno da propriedade nos casos de veículos registrados em nome de terceiros, é indispensável 

que o possuidor proponha ação própria contra aquele em cujo nome a propriedade se encontre 

registrada. Outrossim, apesar de se observar a posse direta do bem, aquele que a detém terá de elidir a 

cadeia sucessória dos antigos proprietários, além dos sucessores do proprietário constante dos registros 

do DETRAN, para exercer a propriedade plena do veículo em questão. Sob esse prisma, a ação de 

usucapião poderá ser utilizada para o fim pretendido com o fito de possibilitar a transferência 

administrativa do veículo no órgão de trânsito. (REsp 1.582.177-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por 

unanimidade, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016. ) (Informativo n. 593) 

 

Tema: Evicção 

Pretensão de reparação baseada na garantia da evicção. Prazo prescricional. Definição. 

A pretensão deduzida em demanda baseada na garantia da evicção submete-se ao prazo prescricional 

de três anos. 

A questão controvertida girou em torno da definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de 

ressarcimento pela evicção. Uma vez que o ordenamento jurídico não prevê expressamente o prazo 

prescricional da pretensão indenizatória em decorrência da evicção, a questão é saber sobre a possível 

incidência do prazo especial – três anos – insculpido no art. 206, § 3º, IV ou V, do CC/2002, ou do prazo 

geral – dez anos – previsto no art. 205 do mesmo diploma legal. A Segunda Seção, recentemente, se 

manifestou sobre o tema no julgamento do REsp 1.360.969/RS (julgado em 10/8/2016, DJe de 

19/9/2016), realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, ficando assentado nos fundamentos do 

acórdão que “não há mais suporte jurídico legal que autorize a aplicação do prazo geral, como se fazia 

no regime anterior, simplesmente porque a demanda versa sobre direito pessoal”. E mais, que “no atual 

sistema, primeiro deve-se averiguar se a pretensão está especificada no rol do art. 206 ou, ainda, nas 

demais leis especiais, para só então, em caráter subsidiário, ter incidência o prazo do art. 205”. Na 

esteira desse entendimento, convém salientar que a garantia por evicção 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. Daí se 

infere que, independentemente do seu nomen juris, a natureza da pretensão deduzida é tipicamente de 

reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, a qual, seguindo a linha do precedente 

supramencionado, submete-se ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do 

CC/2002. (REsp 1.577.229-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 8/11/2016, DJe 

14/11/2016) (Informativo n. 593) 



 

Tema: Entidade de previdência complementar 

Previdência Complementar Privada. Recebimento de valor a maior por erro da entidade. Devolução. 

Impossibilidade. Boa-fé do assistido. 

Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de 

previdência complementar privada em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma 

do regulamento, não estão sujeitos à devolução. 

A discussão ora destacada diz respeito à possibilidade ou não de abatimento na complementação de 

aposentadoria de valores pagos a maior por erro da própria entidade de previdência privada. Na 

Previdência Pública, o entendimento já pacificado é de que os valores recebidos de boa-fé pelo 

segurado, em virtude de erro imputável ao INSS, a exemplo de equívoco na interpretação ou na 

aplicação da lei, não estão sujeitos à repetição, máxime em face da natureza alimentar da verba, 

afastando-se a tese de enriquecimento ilícito. Desse modo, a Autarquia Previdenciária, após constatar o 

pagamento errôneo de valores, pode efetuar a correção do ato administrativo e suspender novos 

pagamentos, mas não promover o abatimento das importâncias indevidamente recebidas pelo 

beneficiário se ele estava de boa-fé, mesmo porque não pode ser prejudicado por algo que não deu 

causa. Nesse contexto, apesar de os regimes normativos das entidades abertas e fechadas de 

previdência complementar e da Previdência Social diferirem entre si, possuindo cada qual 

especificidades intrínsecas e autonomia em relação à outra, o mesmo raciocínio quanto à não 

restituição das verbas recebidas de boa-fé pelo segurado ou pensionista e com aparência de 

definitividade deve ser aplicado, a harmonizar os sistemas. Ambos os benefícios se regem pelo 

postulado da boa-fé objetiva, a resultar, nesse aspecto, na inequívoca compreensão, pelo beneficiado, 

do caráter legal e definitivo da quantia recebida administrativamente. Cumpre esclarecer que a hipótese 

dos autos é diversa daquelas envolvendo a devolução de valores de benefícios previdenciários 

complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, pois, nestes casos, 

prevalecem a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a 

vedação do enriquecimento sem causa. (REsp 1.626.020-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016 ) (Informativo n. 593) 

 

Tema: Sucessões – Herança 

Sucessão. Herança. Aceitação tácita. Impossibilidade de renúncia posterior ao ajuizamento de ação de 

inventário e arrolamento de bens. 

O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com a regularização processual por meio 

de nomeação de advogado, implicam a aceitação tácita da herança. 

A questão abordada no recurso especial cingiu-se a analisar se o pedido de abertura de inventário e 

arrolamento de bens, com a regularização processual por meio de nomeação de advogado, implicam a 

aceitação tácita da herança. Inicialmente, cabe destacar que a referida demanda foi ajuizada em 

conjunto pelo pai e irmão da falecida, sendo que o genitor veio a óbito 30 dias após a realização do ato. 

Em virtude desse fato, o inventariante, filho do falecido e irmão da pré-morta, formulou o pedido de 

renúncia em nome do genitor à herança da falecida. Com efeito, impõe-se o reconhecimento tácito da 

aceitação da herança da filha pré-morta visto ter ocorrido a regularização processual no inventário por 

parte do seu genitor, que veio a falecer 30 (trinta) dias após o ingresso da referida ação. A sua aceitação 

infere-se da prática de um ato próprio de quem se reputa herdeiro e demonstra de forma concludente 



sua intenção em aderir à herança. O exercício do direito pela via judicial conferiu a qualidade de 

herdeiro ao pai do recorrente. (REsp 1.622.331-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016. ) (Informativo n. 593) 

 

Tema: Lei de Locações – Ação de despejo 

Ação de despejo. Purgação da mora. Contestação e depósito parciais. Art. 62, III, da Lei n. 8.245/1991. 

Complementação. Incompatibilidade. 

Em ação de despejo por falta de pagamento, a intimação do locatário para fins de purgação 

complementar da mora (prevista no art. 62, III, da Lei n. 8.245/1991) é incompatível com a manifestação 

contrária de sua parte, em contestação, quanto à intenção de efetuar o pagamento das parcelas não 

depositadas. 

Ultrapassada a questão relativa à tempestividade da purgação da mora, passou-se a examinar – via de 

consequência – se o fato de o locatário efetuar depósito judicial em quantia inferior à apresentada pelo 

locador e contestar os valores remanescentes, impõe ao juiz a obrigação de intimá-lo para fins de 

purgação complementar da mora, na forma do art. 62, III, da Lei n. 8.245/1991. De fato, não faz nenhum 

sentido intimar o locatário para fins de purgação complementar da mora se já houve manifestação 

negativa de sua parte, em contestação, quanto à intenção de efetuar o pagamento de determinadas 

parcelas. Observa-se, em tal hipótese, a ocorrência de preclusão lógica. Assim, se há contestação de 

parte do débito exigido, o locatário praticou ato incompatível com a vontade de purgar a mora, ao 

menos em relação aos valores questionados, no caso, valores relativos ao IPTU/TLP. (REsp 1.624.005-DF, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016. ) 

(Informativo n. 593) 

 

Tema: Lei de Locações – Ação de despejo 

Ação de despejo. Purgação da mora. Prazo. Termo inicial. Mandado. Juntada 

Na ação de despejo, o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora deve ser contado a partir da 

juntada aos autos do mandado de citação ou aviso de recebimento devidamente cumprido. 

Cingiu-se a controvérsia, inicialmente, a definir se o prazo para purgação da mora, realizada 

conjuntamente com a contestação e em quantia inferior àquela discriminada na planilha apresentada 

pela autora, deve ser contado a partir da citação ou da juntada do respectivo mandado aos autos. A 

purgação da mora é feita mediante depósito judicial vinculado à respectiva ação de despejo, ou seja, é 

ato intrínseco ao processo (endoprocessual) e nele deve ser comprovada. Assim, o art. 62, II, da Lei n. 

8.245/1991, em sua redação atual, por estabelecer prazo para a prática de ato processual, deve ser 

interpretado em conjunto com o disposto no art. 241, II, do CPC/1973, segundo o qual começa a correr 

o prazo, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do 

respectivo mandado devidamente cumprido. Por óbvio, se a citação ou a intimação for pelo correio, 

começa a correr o prazo da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 241, I, do 

CPC/1973). Essa orientação, aliás, ao conferir um prazo mais dilatado ao locatário para fins de purgação 

da mora, é mais consentânea com o princípio da preservação dos contratos, garantindo-se o 

cumprimento de sua função social. (REsp 1.624.005-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

unanimidade, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016. ) (Informativo n. 593) 

 



Tema: Direito de vizinhança 

Exercício dos direitos de vizinhança e propriedade. Ação demolitória. Janelas. Construção a menos de 

um metro e meio do terreno vizinho. Art. 1.301, caput, do CC. Requisito objetivo. 

A proibição inserta no art. 1.301, caput, do Código Civil – de não construir janelas a menos de um metro 

e meio do terreno vizinho – possui caráter objetivo, traduz verdadeira presunção de devassamento, que 

não se limita à visão e engloba outras espécies de invasão (auditiva, olfativa e principalmente física). 

(Informativo n. 592) Cingiu-se a controvérsia – entre outras questões – a definir se a proibição contida 

no art. 1.301, caput, do CC pode ser relativizada no caso em que a abertura de janelas a menos de um 

metro e meio do terreno vizinho não possibilite a visão do interior do imóvel. Como cediço, as regras 

atinentes ao "direito de construir" limitam o uso da propriedade na medida em que visam impedir a 

invasão do terreno vizinho. Já a restituição da área invadida, o embargo da obra ou o pedido de 

demolição para a reposição do estado anterior, segundo doutrina, são também decorrência lógica do 

exercício do direito de propriedade, visto que a lei civil assegura ao seu titular o poder de usar, gozar e 

dispor de seus bens e de reavê-los "do poder de quem quer que injustamente os possua ou detenha" 

(art. 1.228). Logo, as regras e proibições insertas no capítulo relativo ao direito de construir possuem 

natureza objetiva e cogente, traduzindo verdadeira presunção de devassamento, que não se limita à 

visão, englobando outras espécies de invasão (auditiva, olfativa e principalmente física, pois também 

buscam impedir que objetos caiam ou sejam arremessados de uma propriedade a outra), de modo a 

evitar conflito entre os vizinhos. Desse modo a proibição é objetiva, basta para a sua configuração a 

presença do elemento objetivo estabelecido pela lei – construção da janela a menos de metro e meio do 

terreno vizinho –, de modo que independe da aferição de aspectos subjetivos relativos à eventual 

atenuação do devassamento visual, por exemplo. (REsp 1.531.094-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, por unanimidade, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016. ) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Adjudicação 

Aquisição de imóvel adjudicado pela Caixa Econômica Federal. Desocupação de terceiro. Ônus do 

adquirente. Previsão em cláusula contratual. 

A cláusula contratual que impõe ao comprador a responsabilidade pela desocupação de imóvel que lhe 

é alienado pela CEF não é abusiva. 

A controvérsia limitou-se a analisar a validade da cláusula contratual que trata da responsabilidade pela 

desocupação de terceiros do imóvel alienado pela CEF. A cláusula é comum em contratos de compra de 

imóveis de propriedade da Caixa Econômica havidos por adjudicação, arrematação ou dação em 

pagamento. A oferta e a relação dos imóveis são divulgadas em editais de concorrência pública em que, 

mesmo diante dos riscos decorrentes da ocupação prévia por um terceiro não proprietário, os 

adquirentes optam pela compra desses bens, vendidos por valores reduzidos pela CEF. A cláusula 

contratual questionada estabelece textualmente que são de responsabilidade do adquirente as 

providências relacionadas à desocupação do imóvel, eximindo a alienante de tal responsabilidade, 

inclusive no que tange à sua recuperação, em decorrência de possível depredação. A possibilidade de 

ocupação do imóvel por terceiros e a quem compete o ônus pela desocupação não representam 

surpresa aos adquirentes, pois é informação que consta expressamente do edital de concorrência 

pública e do contrato a ser firmado. Logo, considerando-se que as condições de aquisição do imóvel 

foram postas e aceitas livremente por ambas as partes, não pode o contratante, tendo ciência de que 

está adquirindo um imóvel ocupado por terceiros, cujo valor pago, justamente por isso, é bem mais 

convidativo que o de um imóvel novo, querer furtar-se da responsabilidade que livre e conscientemente 

assumiu. Nesse contexto, não havendo omissão sobre o fato de o bem estar ocupado por terceiro, não 



se afigura iníqua ou abusiva, não acarreta exagerada desvantagem para o adquirente nem cria situação 

de incompatibilidade com os postulados da boa-fé e da equidade a cláusula contratual que impõe ao 

adquirente a responsabilidade pela desocupação do imóvel. Por fim, cumpre destacar que o fato de a 

compra do imóvel ocorrer na esfera do Sistema Financeiro Habitacional - SFH não afasta o postulado da 

liberdade de contratação e a força vinculante do contrato. (REsp 1.509.933-SP, Rel. Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 4/10/2016, DJe 18/10/2016.) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Responsabilidade civil – abuso de direito 

Responsabilidade civil. Abuso de Direito. Impetração de habeas corpus. Impedimento de interrupção 

de gravidez. Síndrome de Body Stalk. 

Caracteriza abuso de direito ou ação passível de gerar responsabilidade civil pelos danos causados a 

impetração do habeas corpus por terceiro com o fim de impedir a interrupção, deferida judicialmente, 

de gestação de feto portador de síndrome incompatível com a vida extrauterina. 

Cingiu-se a controvérsia a dizer se o manejo de habeas corpus com o fito de impedir a interrupção de 

gestação que foi judicialmente deferida se caracteriza como abuso do direito de ação e (ou) pode gerar 

responsabilidade civil pelo manejo indevido de tutela de urgência, da qual teria exsurgido dano moral 

compensável. Inconteste a existência de dano, porquanto a interrupção da gestação do feto com 

síndrome de Body Stalk, que era uma decisão pensada e avalizada por médicos e pelo Poder Judiciário, e 

ainda assim, de impactos emocionais incalculáveis, foi sustada. Na hipótese, a certeza médica de 

inviabilidade de vida extrauterina consubstanciou-se em realidade, pois uma hora e quarenta minutos 

após o nascimento, a criança veio a óbito. Voltando, então, à análise dos limites jurídicos protetivos dos 

fetos, na hipótese de anencefalia, e a comparação desses elementos às circunstâncias em que um feto 

tenha a Síndrome de Body Stalk, ou mesmo outra síndrome que enclausure a vida ao útero, cabe 

enunciar de plano que, embora o Direito resguarde o nascituro, o faz na expectativa de que aquela vida 

intrauterina, ainda sem personalidade jurídica, possa se tornar pessoa, sujeita a todas as garantias 

constitucionais. No julgamento da ADPF 54, viu-se que esse tegumento protetivo-legal que envolve o 

nascituro se torna completamente inócuo ante a constatação de que o feto é portador de problemas de 

saúde, de qualquer matriz, que tornam inviável a vida extrauterina, isso porque a proteção que se 

projeta para o futuro labora com realidade inexistente: vida extrauterina. Inafastável se dizer que a 

interrupção da gravidez, por incompatibilidade com a vida extrauterina, é um minus, mesmo em relação 

ao aborto humanitário, pois, primeiro, mostra-se ontologicamente distinta do aborto-crime e, por 

segundo, encontra-se, em grau de reprovabilidade social, aquém daquele outro, no qual a vítima de 

estupro que engravida pode, judicialmente amparada, optar pela cessação da gestação. Na hipótese 

analisada na ADPF 54 e também neste recurso especial – a inviabilidade da vida extrauterina –, à intensa 

dor emocional soma-se o incontornável vaticínio de óbito da criança logo após o parto, se até lá chegar 

à gestação. Entenda-se: à indizível dor emocional, agrega-se a inexistência de vida futura a ser 

futuramente protegida. O intenso sofrimento vivido pela mãe, após o diagnóstico de uma síndrome que 

incompatibiliza a vida do feto com o ambiente extrauterino, é de tal quilate, que faz preponderar o 

particular direito dela à própria intimidade, liberdade e autodeterminação na condução de sua vida 

privada. Leia-se, também aqui, cabia só a ela, pela similaridade das condições apresentadas, dizer, 

diante de sua realidade emocional, da fé que professava, ou não professava, das expectativas que 

nutria, ou diante daquelas que deixara de alimentar, se deveria ou não interromper a gestação. A 

interrupção da gravidez era um direito próprio, do qual poderia fazer uso, sem risco de persecução 

penal posterior e, principalmente, sem possibilidade de interferências de terceiros, na tentativa de 

obstar sua decisão. Centrando atenção na existência ou não de abuso do direito, com a impetração do 

habeas corpus para impedir a interrupção da gravidez, cabe dizer que de há muito vigora a ideia de que 



há limites para o exercício de qualquer direito, que é dado e mensurado, pela vulneração à matriz 

teleológica desse próprio direito. Assim, a sôfrega e imprudente busca por um direito legítimo, que faz 

perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do próprio direito, que 

impele alguém a avançar sobre direito alheio, podem ser considerados abuso de direito. A busca do 

Poder Judiciário por uma tutela de urgência traz, para aquele que a maneja, o ônus da responsabilidade 

pelos danos que porventura a concessão do pleito venha a produzir, principalmente quando ocorre 

hipótese de abuso de direito. No manejo do habeas corpus com pedido liminar, posteriormente 

recebido como mandado de segurança, houve: a) violação à intimidade e à vida privada do casal, 

tentando fazer prevalecer posição particular em relação à interrupção da gestação, mesmo estando os 

pais amparados, na decisão que tomaram, por tutela judicial; b) agressão à honra ao denominar a 

atitude de interrupção da gravidez sob os auspícios do Estado de assassinato; c) ação temerária (por 

ocasião do pedido de suspensão do procedimento médico de interrupção da gravidez, que já estava em 

curso) e a imposição aos pais – notadamente à mãe – de sofrimento inócuo. Assim, impõe-se o 

reconhecimento de dano ao espaço reservado à liberdade de outros e, ainda, por incúria ou perfídia, a 

utilização de um direito próprio – direito de ação – para impor aos pais estigma emocional que os 

acompanhará perenemente. (REsp 1.467.888-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado 

em 20/10/2016, DJe 25/10/2016.) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Sucessão processual - herdeiro testamentário 

Sucessão processual do autor pelo herdeiro testamentário. Possibilidade 

Ocorrido o falecimento do autor da ação de investigação de paternidade cumulada com nulidade da 

partilha antes da prolação da sentença, sem deixar herdeiros necessários, detém o herdeiro 

testamentário, que o sucedeu a título universal, legitimidade e interesse para prosseguir com o feito, 

notadamente, pela repercussão patrimonial advinda do potencial reconhecimento do vínculo biológico 

do testador.  

Cingiu-se a controvérsia a decidir sobre a legitimidade ad causam do herdeiro testamentário para 

prosseguir em ação de investigação de paternidade cumulada com nulidade de partilha proposta por 

autor que, a despeito de ser adotado, pleiteia o reconhecimento de paternidade biológica. Incialmente, 

cumpre assinalar que a relação socioafetiva estabelecida com o pai registral – a qual, inclusive, não se 

confunde com adoção – não impede a ação de investigação de paternidade proposta pelo filho, que tem 

o direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de esclarecer sua paternidade biológica, com 

todos os consectários legais. No que toca ao direito do herdeiro testamentário, tendo ocorrido o 

falecimento do autor após o ajuizamento da ação, não há nenhum óbice para que ele ingresse no feito 

dando-lhe seguimento, autorizado não apenas pela disposição de última vontade do de cujus quanto à 

transmissão de seu patrimônio, mas também pelo art. 1.606 do CC, que permite o prosseguimento da 

ação de investigação de paternidade pelos herdeiros, independentemente de serem eles sucessores 

pela via legítima ou testamentária. Nessa mesma linha de entendimento, a dicção dos arts. 1.784 do CC, 

no sentido de que, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários" e 43 do CPC/1973, então vigente, este último dispondo que, "ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado do 

disposto no art. 265". Haveria alguma dúvida apenas se a ação tivesse por objetivo, exclusivamente, o 

reconhecimento do vínculo biológico do autor, caso em que, estando a pretensão circunscrita à 

descoberta de sua origem genética, seria questionável a utilidade da sentença para além do interesse 

dos filhos e netos do investigante. Todavia, no caso, em que há cumulação da ação de investigação de 

paternidade com pedido de nulidade da partilha, é extreme de dúvida que, tendo ocorrido o 

falecimento do autor da ação antes da prolação da sentença, sem deixar herdeiros legítimos, detém o 



testamentário, que o sucedeu a título universal, legitimidade e interesse para prosseguir com o feito, 

tendo em vista a repercussão patrimonial que pode advir do reconhecimento ao falecido da condição de 

filho, porquanto, embora a ação de prova de filiação seja personalíssima, não é intransmissível. (REsp 

1.392.314-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 6/10/2016, DJe 

20/10/2016.) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Fiança 

Contrato de locação. Responsabilidade solidária entre locatário e fiador. Propositura de execução 

apenas em relação ao fiador. Citação. Interrupção da prescrição que não prejudica o devedor 

principal. Exceção ao § 3º do art. 204 do CC/2002. Impossibilidade de extensão em sentido inverso. 

A interrupção do prazo prescricional operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado, salvo 

nas hipóteses em que a relação seja reconhecida como de devedores solidários. 

A prescrição é a perda da pretensão inerente ao direito subjetivo, em razão da passagem do tempo. 

Sobre o tema, a legislação civil dispõe sobre diversas causas interruptivas desta (art. 202 do CC/02) e 

que acarretam o início da recontagem por inteiro do prazo prescricional. A norma estabelece, ainda, o 

caráter pessoal do ato interruptivo, pois somente aproveitará a quem a promover ou prejudicará aquele 

contra quem for dirigida, nos termos do art. 204, caput, do CC/02. Outrossim, de acordo com o disposto 

no § 3º do citado normativo legal, excepcionalmente, “a interrupção produzida contra o principal 

devedor prejudica o fiador”. Nessa ordem de ideias, há que se definir se a conclusão inversa também 

pode ser tida como verdadeira, isto é, se o ato interruptivo da prescrição, resultante da citação do fiador 

no âmbito da execução de título extrajudicial, se estende ao devedor principal. Com efeito, verifica-se 

que, em regra, a interrupção operada contra o fiador não prejudica o devedor afiançado, haja vista que 

o principal não acompanha o destino do acessório e, por conseguinte, a prescrição continua correndo 

em favor deste. Não se pode olvidar, ademais, que, como disposição excepcional, a referida norma deve 

ser interpretada restritivamente, e, como o legislador previu, de forma específica, apenas a interrupção 

em uma direção – a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador – não seria de 

boa hermenêutica estender a exceção em seu caminho inverso. De outro turno, e apesar de a regra 

geral apontar para uma responsabilidade de natureza subsidiária do fiador – que apenas será 

responsabilizado caso o devedor principal não tenha patrimônio suficiente para garantir a execução – 

excepcionalmente, a interrupção em face do fiador poderá, sim, acabar prejudicando o devedor 

principal, nas hipóteses em que a referida relação for reconhecida como de devedores solidários. Sendo 

assim, caso renuncie ao benefício ou se obrigue como principal pagador ou devedor solidário, a sua 

obrigação, que era subsidiária, passará a ser solidária, e, a partir de então, deverá ser norteada pela 

sistemática estabelecida nos arts. 275 a 285 da lei civil. Por fim, apesar de afastada a exceção do § 3° do 

art. 204, verifica-se que haverá a subsunção do fato com a previsão do § 1°, segundo a qual "a 

interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros" (REsp 1.276.778-

MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 28/4/2017). 

(Informativo n. 602). 

 

Tema: União estável 

Partilha de bens em dissolução de união estável. Anulação. Coação moral irresistível. Prazo 

decadencial de 4 anos. Art. 178 do Código Civil. Segurança Jurídica. 



É de quatro anos o prazo de decadência para anular partilha de bens em dissolução de união estável, 

por vício de consentimento (coação), nos termos do art. 178 do Código Civil. 

A controvérsia principal está em definir qual é o prazo de decadência do direito de se anular partilha de 

bens em dissolução de união estável, sob alegação de vício na manifestação da vontade (coação 

irresistível). No Tribunal de origem, a matéria foi tida como controvertida no âmbito da doutrina e da 

jurisprudência, ora se entendendo pela aplicação do prazo ânuo – analogia advinda da partilha 

hereditária decorrente da sucessão causa mortis (arts. 1.029 do CPC/1973 e 2.027 do CC/2002), ora se 

concluindo pela incidência do prazo geral decadencial de 4 anos para a anulação dos negócios jurídicos 

em geral (art. 178 do CC/2002). Contudo, sob a vigência do diploma civil anterior, fato é que a questio 

acabou pacificando-se no âmbito das Cortes Superiores, tanto no STF (quando ainda lhe competia velar 

pela uniformidade do direito federal) como no STJ, tendo-se definido que o prazo decadencial de 1 ano 

seria específico para anulação da partilha do direito sucessório, não havendo falar em sua extensão para 

as demais espécies de partilha amigável, que se submeteriam à regra geral de 4 anos. Não houve 

alterações de ordem normativa com o advento do Código Civil de 2002, tendo este repetido, no 

parágrafo único do art. 2.027 (Livro V, Do Direito das Sucessões), o que era previsto no art. 1.805 c/c 

178, § 6°, V, do CC/1916, isto é, ficou mantido o prazo único e específico de 1 ano para a anulação da 

partilha no âmbito da sucessão hereditária. Nessa ordem de ideias, não se verifica mutação jurídico-

normativa a justificar alteração da consolidada jurisprudência dos tribunais superiores. Entender de 

forma diversa acabaria por se trazer insegurança jurídica, repudiando o ordenamento jurídico e a 

própria ideologia do novel diploma instrumental, que preza justamente pelo prestígio da jurisprudência, 

mantendo-a estável, íntegra e coerente (CPC/2015, art. 926). Ademais, não parece possível a exegese 

extensiva, por meio da analogia, quando sabidamente existe, no próprio ordenamento jurídico, regra 

jurídica geral que se amolda perfeitamente à tipicidade do caso – art. 178 do CC, que estabelece o prazo 

de decadência de 4 anos para anular, por vício da vontade (erro, dolo, coação e lesão) o negócio 

jurídico, como sói a partilha fruto da autonomia da vontade para dissolução de casamento ou união 

estável. Deveras, é inadequada a utilização de interpretação extensiva de uma exceção à regra geral - 

arts. 2.027 do CC e 1.029 do CPC/1973, ambos inseridos, respectivamente, no Livro "Do Direito das 

Sucessões" e no capítulo intitulado "Do Inventário e Da Partilha" -, para o preenchimento de lacuna 

inexistente (já que o art. 178 do CC normatiza a questão), ainda mais quando a exegese acaba por 

limitar ainda mais os direitos subjetivos, já que a adoção de prazo decadencial reduzido acarreta, 

inarredavelmente, em extinção mais rápida do direito da parte. (REsp 1.621.610-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, por unanimidade, julgado em 7/2/2017, DJe 20/3/2017.) (Informativo n. 600) 

 

Tema: Responsabilidade civil por fato de outrem 

Responsabilidade civil por fato de outrem - pais pelos atos praticados pelos filhos menores. Ato ilícito. 

Responsabilidade civil mitigada e subsidiária do incapaz pelos seus atos (CC, art. 928). Litisconsórcio 

necessário. Inocorrência. 

Em ação indenizatória decorrente de ato ilícito, não há litisconsórcio necessário entre o genitor 

responsável pela reparação (art. 932, I, do CC) e o menor causador do dano. É possível, no entanto, que 

o autor, por sua opção e liberalidade, tendo em conta que os direitos ou obrigações derivem do mesmo 

fundamento de fato ou de direito (art. 46, II, CPC/1973) intente ação contra ambos – pai e filho –, 

formando-se um litisconsórcio facultativo e simples. 

A principal discussão dos autos está em definir se, em ação indenizatória, há litisconsórcio necessário do 

pai por apontado ato ilícito cometido por seu filho – menor –, nos termos do art. 932, I do Código Civil. 

Em regra, no âmbito da responsabilidade civil há responsabilização direta daquele que deu causa ao 



prejuízo e, por conseguinte, que se tornará obrigado a responder pelos danos. A legislação brasileira 

também sempre previu a responsabilidade civil por fato de outrem, tendo o Código Civil de 2002 

deixado para trás a presunção de culpa da codificação anterior (culpa in vigilando ou in eligendo), para 

consagrar a responsabilidade objetiva, também nominada de indireta ou complexa, pelas quais as 

pessoas arroladas responderão, na correspondência do comando legal (art. 932), desde que provada a 

culpa daqueles pelos quais são responsáveis (En. 451 das Jornadas de Direito Civil do CJF). O rol do 

dispositivo em apreço veicula hipóteses taxativas, dentre as quais a responsabilidade civil dos pais pelos 

atos praticados pelos seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Nessa 

ordem de ideias, o ponto crucial da controvérsia exsurge da redação do art. 928 do Código Civil, 

trazendo importante inovação legislativa, prevendo a possibilidade de responsabilização civil do incapaz, 

verbis: Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização 

prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as 

pessoas que dele dependem. Percebe-se nitidamente do dispositivo em exame que há responsabilidade 

subsidiária, tendo o art. 928 substituído o princípio da irresponsabilidade absoluta da pessoa privada de 

discernimento (em razão de idade ou falha mental) pelo princípio da responsabilidade mitigada e 

subsidiária. Em sendo assim, não há obrigação - nem legal, nem por força da relação jurídica (unitária) – 

de a vítima lesada litigar contra o responsável e o incapaz, não sendo necessária, para a eventual 

condenação, a presença do outro, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário e muito 

menos em nulidade do processo. No entanto, é possível que o autor, por sua opção e liberalidade, tendo 

como fundamento o fato de "os direitos ou obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de 

direito" (art. 46, II, CPC/1973) intente ação contra ambos - pai e filho -, formando-se um litisconsórcio 

facultativo - propondo demandas distintas contra o incapaz ou seu representante, não sendo necessária, 

para a condenação, a presença do outro - e simples - a decisão não será necessariamente idêntica 

quanto ao incapaz e ao representante. Com efeito, em síntese, aquele que sofre um dano causado por 

incapaz deve buscar a reparação ajuizando ação em face do responsável pelo incapaz, pois em relação a 

este último é subsidiária. Nada impede que o lesado proponha ação em face do responsável pelo 

incapaz e também em face do próprio infante, se assim desejar e for de sua conveniência. Caso a vítima 

opte por demandar desde logo o incapaz e o seu responsável, segundo doutrina, "pode fazer um cúmulo 

eventual de pedidos a que se refere o art. 289 do Código de Processo Civil. O primeiro pedido deve ser 

de condenação dos responsáveis pelo incapaz a reparar o dano. O segundo pedido deve ser formulado 

para, na eventualidade de não ser possível aos responsáveis pelo incapaz reparar o dano por 

insuficiência de meios ou por restar comprovado que eles não tinham a obrigação de indenizar, o 

próprio incapaz ser condenado a reparar o dano. A somatória da pluralidade de partes (litisconsórcio) e 

do cúmulo de pedidos a que se refere o art. 289 do Código de Processo Civil recebe o nome de 

litisconsórcio eventual. Por outro lado, aquele que foi lesado pode optar por propor ação apenas em 

face dos responsáveis pelo incapaz". Nessas circunstâncias, o autor estará, sabidamente, com relação ao 

menor, ciente de que este patrimônio só será atingido subsidiariamente e de forma mitigada; por outro 

lado, em caso de improcedência da primeira demanda contra o representante, terá afastado o 

inconveniente de ter que propor nova ação em face do incapaz. (REsp 1.436.401-MG, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 2/2/2017, DJe 16/3/2017.) (Informativo n. 599) 

 

Tema: Responsabilidade Civil - Seguro DPVAT 

Seguro DPVAT. Invalidez permanente. Indenização. Morte posterior do segurado desvinculada do 

acidente de trânsito. Direito patrimonial. Sucessores. Legitimidade para cobrança. 

Os sucessores da vítima têm legitimidade para ajuizar ação de cobrança de pagamento de indenização 

do seguro DPVAT por invalidez permanente ocorrida antes da morte daquela. 



A discussão trazida no recurso especial consiste em saber se o direito à indenização do seguro DPVAT 

por invalidez permanente, previsto no mencionado art. 4º, § 3º, da Lei n. 6.194/1974, classifica-se como 

direito personalíssimo, intransferível, ou como direito patrimonial, submetido às regras da sucessão. Da 

leitura das redações original e atual (após alteração promovida pela Lei n. 11.482/2007) do artigo 

supracitado depreende-se que, em caso de morte, no regime da lei vigente na época dos fatos, os 

beneficiários da indenização seriam o cônjuge sobrevivente ou, na sua falta, os herdeiros legais; pela 

legislação atual, 50% do montante deverá ser destinado ao cônjuge não separado judicialmente, sendo 

a outra metade dividida entre os herdeiros do segurado (CC 2002, art. 792). Dessa forma, verificado o 

evento morte decorrente de acidente de trânsito, o direito à indenização do seguro DPVAT não integra 

o patrimônio do falecido, tratando-se de direito a ser deferido aos beneficiários segundo a ordem legal 

vigente quando do sinistro (cf. RESP 1.419.814-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/8/2015). 

O caso, todavia, trata de hipótese diversa, em que o óbito da vítima verificou-se somente após 4 anos 

do acidente causador da invalidez permanente e por causas distintas. O direito à indenização do DPVAT 

cabia, pois, à própria vítima, seja pela redação originária da Lei n. 6.194/1974 (art. 4º, caput, parte final), 

seja pela redação hoje vigente da mesma lei (§ 3º, do mesmo artigo). Assim, a partir do momento em 

que configurada a invalidez permanente, o direito à indenização securitária passou a integrar o conjunto 

do patrimônio da vítima do acidente, que, com a sua morte, constitui-se herança a ser transmitida aos 

sucessores, que, portanto, têm legitimidade para propor ação de cobrança dessa quantia. Frise-se que a 

mesma linha de entendimento foi adotada pela 3º Turma do STJ, na oportunidade em que apreciado o 

REsp 1.335.407-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23/5/2014. (REsp 1.185.907-CE, Rel. Min. 

Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017.) (Informativo n. 598) 

 

Tema: Dissolução de sociedade conjugal – partilha 

Dissolução de sociedade conjugal. Partilha de bens. Depósito bancário fora do país. Possibilidade de 

disposição acerca do bem na separação em curso no país. Competência da jurisdição brasileira. 

É possível, em processo de dissolução de casamento em curso no país, que se disponha sobre direitos 

patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui estabelecida, ainda que a 

decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida partilha. 

Cinge-se a controvérsia a saber se a autoridade judiciária brasileira tem ou não competência para dispor 

de bens situados no estrangeiro na hipótese em que há a dissolução de sociedade conjugal decretada 

por autoridade judiciária brasileira seguida do requerimento de partilha de um único bem, a saber, U$ 

208.357,00 depositados em instituição financeira nos Estados Unidos da América. Como se verifica do 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal no RE 99.230-RS, o fundamento da regra de exclusividade da 

jurisdição do país onde se situam os bens a partilhar é a eficácia prática da sentença. Nessa linha de 

compreensão, a 4ª Turma do STJ, assentou que, a despeito da pluralidade de juízos de inventário, 

decorrente da regra do art. 89, II, do CPC/1973, na partilha feita no Brasil deve ser considerado, para 

efeito de compensação, o valor dos bens partilhados no exterior. Dessa forma, ainda que o princípio da 

soberania impeça qualquer ingerência do Poder Judiciário Brasileiro na efetivação de direitos relativos a 

bens localizados no exterior, nada impede que, em processo de dissolução de casamento em curso no 

País, se disponha sobre direitos patrimoniais decorrentes do regime de bens da sociedade conjugal aqui 

estabelecida, ainda que a decisão tenha reflexos sobre bens situados no exterior para efeitos da referida 

partilha. Caberá à parte, assim entendendo, promover a efetivação de seu direito material aqui 

reconhecido mediante os trâmites adequados conforme o direito internacional. No caso em exame, em 

que o bem cuja partilha se pretende é dinheiro, bem fungível e consumível, não tem relevância indagar 

em que local estará ele hoje depositado, ou mesmo se já foi consumido, pois o que se irá reconhecer em 

favor de um dos ex-cônjuges, caso procedente seu pedido, é direito de crédito, a ser executado dentro 



das possibilidades do patrimônio do devedor no Brasil ou no exterior, de acordo com as regras vigentes 

no País onde se pretenda executar a sentença. (REsp 1.552.913-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por 

unanimidade, julgado em 8/11/2016, DJe 2/2/2017. ) (Informativo n. 597) 

 

Tema: Consórcio – Herdeiros 

Contrato de participação em grupo de consórcio. Consorciado falecido antes do encerramento do 

grupo. Seguro prestamista. Dever de quitação das prestações. Liberação imediata da carta de crédito 

aos herdeiros. Cabimento. 

Os herdeiros de consorciada falecida têm direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da 

quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do 

encerramento do grupo consorcial, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação 

do consórcio (Circular Bacen n. 2.766/1997). Discute-se, em ação cominatória ajuizada em desfavor da 

administradora de consórcios, a existência ou não de sua obrigação em proceder à liberação imediata da 

carta de crédito aos herdeiros da consorciada que, por ter falecido antes do término do grupo, não 

efetuou o pagamento de todas as prestações devidas, as quais também não foram quitadas pela 

seguradora (integrante do mesmo grupo econômico), ante a suposta configuração de hipótese 

excludente de cobertura, qual seja, doença preexistente não informada quando da assinatura do 

contrato. Para tanto, mister a verificação quanto ao momento a partir do qual se considera inadimplida 

a obrigação para fins de caracterização da mora e incidência de seus efeitos. Diferentemente do alegado 

pela administradora, a situação fática delineada nos autos não se amolda aos casos de consorciados 

desistentes ou excluídos, para os quais a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que a 

restituição dos valores vertidos ao grupo de consórcio não deve ser imediata, mas em até trinta dias a 

contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (REsp 1.119.300/RS, DJe 

27/8/2010). No sistema do consórcio, a liberação da carta de crédito ao consorciado ocorre após sua 

contemplação, mediante sorteio ou lance, em assembleia geral ordinária, nos termos da Circular Bacen 

n. 2.766/1997, vigente à época da contratação. Vale ressaltar que o artigo 8º do referido normativo, 

autorizava, expressamente, a quitação total do saldo devedor pelo consorciado contemplado, cujo 

crédito tivesse sido utilizado. Ademais, o contrato de consórcio, datado do ano de 2006, devia, 

obrigatoriamente, facultar ao consorciado contemplado o recebimento do valor do crédito em espécie, 

mediante a quitação de suas obrigações junto ao grupo (alínea "c" do inciso IX do artigo 3º da Circular 

Bacen n. 2.766/1997). Assim, se, nos termos da norma regulamentar vigente à época era possível o 

recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que 

procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o 

mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras 

traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, 

cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco. A mesma interpretação se extrai do 

disposto no artigo 34 da circular supracitada. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do 

contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se 

o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade 

humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas 

obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação 

da própria administradora. (REsp 1.406.200-AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado 

em 17/11/2016, DJe 2/2/2017. ) (Informativo n. 596) 

 

Tema: Impenhorabilidade 



Impenhorabilidade. Pequena propriedade rural. Requisitos e ônus da prova 

No que concerne à proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a 

área é qualificada como pequena, nos termos legais; e ao exequente demonstrar que não há exploração 

familiar da terra. 

A principal questão está em definir a quem pertence o ônus da prova em relação aos requisitos da 

pequena propriedade rural, para fins de impenhorabilidade. Com relação à impenhorabilidade da 

pequena propriedade rural, a proteção ganhou status Constitucional, tendo-se estabelecido, no capítulo 

voltado aos direitos fundamentais, que a referida propriedade, "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" (art. 5°, XXVI). A 

Lei n. 8.009/1990 e o ordenamento processual pátrio (CPC/1973, art. 649, VIII; e CPC/2015, art. 833, 

VIII), também trataram da questão. Nessa ordem de ideias, exige a norma constitucional e a infralegal 

dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como 

pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família. O STJ pacificou o 

entendimento, com relação ao ônus da prova e ao bem de família, que "cabe ao devedor o ônus da 

prova do preenchimento dos requisitos necessários, para enquadramento do imóvel penhorado na 

proteção concedida pela Lei n. 8.009/1990 ao bem de família, quando sua configuração não se acha, de 

pronto, plenamente caracterizada nos autos". Em recente julgado da Quarta Turma, definiu-se que, para 

fins de proteção do bem de família previsto na Lei n. 8.009/1990, basta o início de prova de que o 

imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização. De 

fato, para fins de hermenêutica, sempre se deve ter em mente que a impenhorabilidade do bem de 

família é irrenunciável, sendo princípio de ordem pública, com escopo de proteção da entidade familiar, 

à luz do direito fundamental à moradia. A regra é a impenhorabilidade, devendo suas exceções serem 

interpretadas restritivamente, haja vista que a norma é voltada para a proteção da família e não do 

patrimônio do devedor. Partindo dessa premissa, assim como ocorre na proteção do imóvel urbano, 

deve ser ônus do executado - agricultor - apenas a comprovação de que o seu imóvel se enquadra nas 

dimensões da pequena propriedade rural. No entanto, no tocante à exigência da prova de que a referida 

propriedade é trabalhada pela família, a melhor exegese parece ser a de conferir uma presunção de que 

esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo 

decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras 

de experiência (NCPC, art. 375). Isto porque o próprio microssistema de direito agrário (Estatuto da 

Terra; Lei n. 8.629/1993, entre outros diplomas) entrelaça os conceitos de pequena propriedade, 

módulo rural e propriedade familiar, havendo uma espécie de presunção de que o pequeno imóvel rural 

se destinará à exploração direta pelo agricultor e sua família, haja vista que será voltado para garantir 

sua subsistência. Ademais, não é razoável se exigir um minus do proprietário urbano (que tem proteção 

legal) - na qual basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a residência -, em relação ao 

proprietário rural, hipossuficiente e vulnerável (com proteção constitucional), que, além da prova da 

pequena propriedade rural, teria um plus a demonstrar, ainda, que esta é trabalhada pela família. (REsp 

1.408.152-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 1/12/2016, DJe 2/2/2017. ) 

(Informativo n. 596) 

 

Tema: Regime de bens 

Matrimônio constituído na vigência do Código Civil de 1916. Separação de bens. Nubente varão 

contando com mais de 60 anos. União estável duradoura iniciada antes de tal idade. Desnecessidade 

da proteção ao idoso. Alcance teleológico do instituto protetivo. 



A proteção matrimonial conferida ao noivo, nos termos do artigo 258, parágrafo único, inciso II, do 

Código Civil de 1916 não se revela necessária quando o enlace for precedido de longo relacionamento 

em união estável, que se iniciou quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de 

bens. 

Cingiu-se a discussão em definir a obrigatoriedade do regime de separação de bens dispensada ao noivo 

varão que, ao contrair matrimônio, não obstante contar com mais de 60 anos de idade, era parte de 

união estável consensual e duradoura há mais de 15 anos. O artigo 258, parágrafo único, II, do CC/16 – 

vigente à época dos fatos – previa como sendo obrigatório o regime de separação total de bens quando 

o casamento envolvesse noivo maior de sessenta ou noiva maior de cinquenta anos e tinha por objetivo 

a proteção do idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por interesse estritamente 

econômico. Com o advento do CC/2002, a restrição foi também estabelecida para nubentes de ambos 

os sexos maiores de sessenta anos, posteriormente alterada pela Lei n. 12.334/2010 para alcançar 

apenas os maiores de setenta anos. Não obstante argumentações existentes a respeito da 

constitucionalidade do regramento em debate, tem-se por suficiente a interpretação teleológica da 

norma para a solução do caso concreto. Sendo assim, se a convivência entre os nubentes se fazia sólida, 

em união estável, duradoura e consensual, não há que se falar na necessidade de proteção do idoso 

para obstar vínculo conjugal por interesse exclusivamente econômico. Destaca-se, ainda, que acatar 

fundamentação contrária, além de ir de encontro à teleologia do instituto, acarretaria incoerência 

jurídica e lógica, visto que, durante o período de união estável, o regime vigente era o de comunhão 

parcial, de modo que, ao optar pela contração do matrimônio, não faria sentido impor regime mais 

gravoso, qual seja, o da separação, sob pena de estimular a permanência na relação informal e penalizar 

aqueles que buscassem maior reconhecimento e proteção por parte do Estado, impossibilitando a 

oficialização do matrimônio. (REsp 1.318.281-PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, 

julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016.) (Informativo n. 595) 

 

Tema: Aquisição da propriedade imóvel 

Aquisição de propriedade imóvel. Pagamento de construção em terreno de terceiro não contratante. 

Responsabilidade desse terceiro. 

O construtor proprietário dos materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida pela 

construção, quando não puder havê-la do contratante. 

Cuidou-se, na Corte de origem, entre outras questões, de debate sobre a possibilidade de proprietário 

de terreno, não contratante da edificação erguida em seu imóvel, e sem qualquer vínculo obrigacional 

com o responsável pela obra construída, arcar com pagamento do débito originado da mencionada 

edificação, de acordo com o parágrafo único do art. 1.257 do CC/2002. Conforme doutrina, “o art. 1.256 

do Código Civil refere-se a certas situações em que é o proprietário, e não apenas o possuidor, que age 

de má-fé. Seria uma espécie de má-fé bilateral. Nada obstante, manterá o proprietário a titularidade do 

imóvel. Presume-se tal estado quando as construções e plantações perfazem-se na presença do 

proprietário, sem que a este fato venha ele se opor. Todavia, como consequência de sua desídia e 

omissão em relação à vigilância do que lhe pertencer, deverá ser condenado a indenizar o possuidor de 

má-fé pelas acessões, consoante exposto no parágrafo único do próprio dispositivo”. Por outro lado, o 

Código Civil, no parágrafo único do art. 1.257, estabeleceu que o direito de pedir a devida indenização 

ao proprietário do solo igualmente se estende ao proprietário dos materiais empregados na construção, 

quando não puder havê-la do terceiro que construiu a acessão. Com efeito, é possível extrair das 

normas em destaque, especialmente do parágrafo único do art. 1.257 do CC/2002, a conclusão no 

sentido de que o proprietário dos materiais utilizados, poderá cobrar do proprietário do solo, a 



indenização devida pela construção, quando não puder recebê-la do construtor da obra. (REsp 963.199-

DF, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 11/10/2016, DJe 7/11/2016.) (Informativo n. 

593) 

 

Tema: Prestação de serviços – cláusula penal 

Cláusula penal em contrato de prestação de serviços advocatícios. Rescisão unilateral. Direito 

potestativo do cliente e do advogado. Direito de revogação sem ônus para os contratantes. 

Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou 

revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito 

de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 

O ponto nodal do debate foi definir sobre a possibilidade de incidência de cláusula penal em contrato de 

prestação de serviços advocatícios, notadamente em razão de sua natureza personalíssima. 

Inicialmente, insta destacar que em face da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar 

de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética e Disciplina da OAB (arts. 8° a 

24), no tocante ao advogado, que "a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a 

determinou" (art. 16). Em relação ao cliente, estabelece o art. 17 que "a revogação do mandato judicial 

por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como 

não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado". Nesse contexto, 

trata-se de direito potestativo do advogado renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente 

revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante, nem 

mandatário. No caso em exame, discutiu-se a respeito da possibilidade de previsão de cláusula penal 

inserta em contrato de honorários advocatícios, notadamente em razão da especificidade e da essência 

da relação advogado/cliente e tendo-se em conta, ainda, os princípios éticos e morais ditados pelo 

Estatuto da OAB e pelo Código de Ética da profissão. Deveras, justamente por haver regulamentação 

específica, é que o Código Civil deixa de disciplinar o mandato judicial (art. 692), reservando-se à 

aplicação supletiva no silêncio das normas processuais (cíveis, penais e trabalhistas) e regulamentares 

da profissão. Com isso, só há falar em cláusula penal, no contrato de prestação de serviços advocatícios, 

para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com 

razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413). Por outro lado, não se mostra possível a 

estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato, 

independentemente de motivação, respeitados, no tocante ao advogado, o recebimento dos honorários 

proporcionais ao serviço prestado. (REsp 1.346.171-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, 

julgado em 11/10/2016, DJe 7/11/2016) (Informativo n. 593) 

 

Tema: Alienação fiduciária 

Alienação fiduciária de imóvel. Ação de cobrança de taxa de ocupação. Bem arrematado em leilão 

extrajudicial. Legitimidade ad causam após a arrematação. 

A legitimidade ativa para a ação de cobrança da taxa de ocupação é, nos termos do art. 37-A da Lei n. 

9.514/1997, do credor fiduciário ou do arrematante do bem dado em garantia fiduciária, a depender do 

momento em que proposta a demanda e o período de sua abrangência. Ajuizada a ação de cobrança em 

momento anterior à arrematação do bem, é o credor fiduciário o legitimado para a cobrança da taxa 



referida. Por outro lado, proposta em momento em que já havida a arrematação, é do arrematante a 

legitimidade ativa da ação de cobrança da taxa de ocupação. 

A controvérsia dos autos consistiu na definição da legitimidade para a cobrança da taxa de ocupação, 

prevista pela Lei n. 9.514/1997 no art. 37-A, nos casos em que o imóvel objeto da alienação fiduciária foi 

arrematado por terceira pessoa. Ao romper-se a relação fiduciária por inexecução culposa do devedor 

fiduciante, sua posse deixa de existir a justo título, de modo que estará ele perpetrando esbulho. É 

assegurada, pois, ao credor fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel 

por força do público leilão (art. 30 da Lei 9.514/1997), a reintegração de posse do imóvel, como fase 

jurisdicional complementar ao sistema de excussão resolutória extrajudicial da garantia fiduciária de 

bem imóvel por inadimplemento do devedor. Se a lei confere legitimidade ao credor fiduciário e ao 

arrematante para a ação de reintegração de posse, e a reintegração de posse interessa, obviamente, a 

quem está sendo injustamente privado da posse, também a taxa de ocupação poderá ser cobrada por 

ambos. Se há legitimidade concorrente para a ação de reintegração de posse, não há sentido retirá-la 

para a ação de cobrança da taxa de ocupação. Todavia, a afirmação de legitimidade concorrente, entre 

credor fiduciário e arrematante, há de ser interpretada em consonância com o princípio do não 

enriquecimento sem causa e a partir da determinação do sujeito de direito ao recebimento da taxa de 

ocupação. É que a taxa de ocupação tem por finalidade compensar o legítimo possuidor do imóvel que 

se encontra impedido de fruir o bem imóvel, por injusta ocupação do devedor fiduciante. A partir do 

momento em que caracterizada a posse injusta, quando consolidada a propriedade em nome do credor, 

a posse exercida pelo devedor, até então justificada pelo adimplemento de suas obrigações, deixa de ter 

fundamento. Dessa forma, o interesse e a consequente legitimidade do credor fiduciário existem e se 

mantêm até o momento da arrematação do imóvel em um dos leilões previstos pela Lei n. 9.514/1997. 

A partir desse momento, no entanto, o interesse do arrematante sobressai e passa a ser ele o 

legitimado ativo para a ação de cobrança da taxa de ocupação. (REsp 1.622.102-SP, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, por unanimidade, julgado em 15/9/2016, DJe 11/10/2016. ) (Informativo n. 592) 

 

CONSUMIDOR 

Tema: Cobrança indevida 

A Primeira Seção, na sessão de julgamento de 14/12/2016, procedeu à nova afetação do tema, nos 
termos do art. 1.036 do CPC, "ratificando a decisão de afetação anteriormente proferida pelo Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, e da qual já resultou a suspensão de processos análogos, em todo o território 
nacional” acerca de: 
- A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a 
solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 
prestação de serviços de telefonia fixa; 
- Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do 
plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se 
configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento in re ipsa ou a necessidade de comprovação nos 
autos; 
- Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a 
maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia fixa 
advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal 
(art. 205 do Código Civil), trienal (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; 
- Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de 
dolo ou má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, do CDC) ou da sua culpa (imprudência, negligência e 
imperícia); 
- Abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados 
pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de 



sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de documentos. (REsp 1.525.174-RS, Rel. 
Min. Assusete Magalhães, DJe 19/12/2016.) (Informativo 594) 
 
Tema: Direito à informação 

Concessão de serviços aéreos. Transporte aéreo. Serviço essencial. Cancelamento de voos. 

Abusividade. Dever de informação ao consumidor. 

O transporte aéreo é serviço essencial e pressupõe continuidade. Considera-se prática abusiva tanto o 

cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do 

dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a 

ocorrer. 

diz respeito à prática no mercado de consumo de cancelamento de voos por concessionária de sem 

comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança. As concessionárias de serviço público 

de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e 

legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar 

à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem 

à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e (ou) plurais. 

Difícil imaginar, atualmente, serviço mais "essencial" do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões 

remotas do Brasil. Dessa forma, a ele se aplica o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC e, como tal, 

deve ser prestado de modo contínuo. Além disso, o art. 39 do CDC elenca práticas abusivas de forma 

meramente exemplificativa, visto que admite interpretação flexível. As práticas abusivas também são 

apontadas e vedadas em outros dispositivos da Lei 8.078/1990, assim como podem ser inferidas, 

conforme autoriza o art. 7º, caput, do CDC, a partir de outros diplomas, de direito público ou privado, 

nacionais ou estrangeiros. Assim, o cancelamento e a interrupção de voos, sem razões de ordem técnica 

e de segurança intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, portanto, deve ser prevenida e 

punida. Também é prática abusiva não informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando 

tais cancelamentos vierem a ocorrer. A malha aérea concedida pela ANAC é uma oferta que vincula a 

concessionária a prestar o serviço concedido nos termos dos arts. 30 e 31 do CDC. Independentemente 

da maior ou da menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com 

transparência e a informar o consumidor. (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, por 

unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016 )(Informativo n. 593) 

 

Tema: Plano de Saúde – contribuição 

Manutenção em plano de assistência à saúde. Contribuição com valores diferenciados para 

empregados e ex-empregados demitidos sem justa causa. Impossibilidade. Interpretação do art. 30 da 

Lei n. 9.656/1998 que prescinde da aplicação da Resolução ANS 279/2011. 

Mesmo antes da entrada em vigor da Resolução ANS 279/2011, é indevido cobrar reajuste de ex-

empregado demitido sem justa causa que opta por permanecer vinculado ao plano de saúde em que se 

encontrava antes da demissão, na condição de beneficiário, pelo prazo que lhe assegura o art. 30, § 1º, 

da Lei n. 9.656/1998, nas mesmas condições de cobertura assistencial e mediante o pagamento integral 

das mensalidades, só lhe podendo ser atribuído algum aumento que também tenha sido estipulado aos 

empregados em atividade. 

O ponto nodal da controvérsia diz respeito à possibilidade de o ex-empregado, demitido sem justa 

causa, permanecer vinculado ao plano de saúde contratado por seu ex-empregador – juntamente com 

seus dependentes –, nas mesmas condições de cobertura e preço a que estava submetido antes de seu 



desligamento, acrescido da parcela que era de responsabilidade da empresa estipulante, nos termos do 

que dispõe o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, ou, diversamente, se essa faculdade só poderia ser exercida 

após a edição da Resolução n. 279/2011, que regulamentou o mencionado dispositivo legal. Com efeito, 

sendo a resolução um ato normativo subordinado à lei, não poderia restringir, ampliar ou modificar 

direitos e obrigações por ela previstos. Nessa linha de raciocínio, entende-se que a Resolução n. 

279/2011, por meio de seu art. 16, não inovou na ordem jurídica, ao assinalar que a manutenção do ex-

empregado – demitido sem justa causa –, na condição de beneficiário no mesmo plano privado de 

assistência à saúde em que se encontrava, observará "as mesmas condições de reajuste, preço, faixa 

etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho", haja vista que essa 

compreensão já era possível de ser extraída, antes mesmo de sua edição, como decorrência da 

interpretação sistemática do texto legal que a antecedeu, qual seja, o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, que, 

diante de situação idêntica, assegurava ao ex-empregado o direito de manter-se vinculado ao plano, nas 

mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava à época da vigência do contrato de trabalho, 

"desde que assuma o seu pagamento integral". Assim, considerando a própria finalidade da lei e sua 

submissão ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor – (Súmula n. 469/STJ: Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde) –, é curial que o valor a ser pago 

após a demissão seja a mesma quantia estabelecida por ocasião da vigência do contrato de trabalho, 

sujeitando-se, porém, aos critérios de reajuste e revisão que forem aplicados para os empregados em 

atividade. Vale, ainda, lembrar que a jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que a Lei n. 

9.656/1998 é autoaplicável, não necessita de regulamentação para a produção dos efeitos nela 

previstos, na medida em que já contém todos os elementos necessários ao exercício dos direitos que 

assegura. Desse modo, se o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 assegura o direito à manutenção do plano de 

saúde, Desse modo, se o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 assegura o direito à manutenção do plano de 

saúde, em caso de demissão sem justa causa, "nas mesmas condições de cobertura assistencial" de que 

gozava na vigência do contrato de trabalho, "desde que assuma o seu pagamento integral", impõe-se 

reconhecer que a própria lei condicionou a continuidade da contraprestação financeira, apenas sob o 

aspecto subjetivo, ou seja, transferindo integralmente a obrigação de pagamento da contribuição para o 

beneficiário, em substituição ao seu ex-empregador, só lhe podendo ser atribuído algum reajuste que 

também tenha sido concedido aos empregados em atividade. (REsp 1.539.815-DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017.) (Informativo n. 599) 

 

Tema: Cobrança de tarifa bancária 

Serviço bancário de saque excedente. Cobrança de tarifa sobre o excesso. Afronta à legislação 

consumerista. Não ocorrência. 

É legítima a cobrança, pelas instituições financeiras, de tarifas relativas a saques quando estes 

excederem o quantitativo de quatro realizações por mês. 

O debate consiste em saber se a cobrança de tarifa bancária, a partir da realização do quinto saque no 

mês efetivado pelo correntista, em terminais de autoatendimento, violaria as normas protetivas do CDC. 

Discute-se, outrossim, se a cobrança da aludida tarifa se desviaria da natureza do contrato de depósito. 

A Lei n. 4.595/1964 atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para disciplinar as 

operações creditícias em todas as suas formas, bem como limitar, sempre que necessário, as taxas de 

juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários 

ou financeiros, inclusive, os prestados pelo Banco Central da República do Brasil. Sem descurar da 

essencialidade do serviço de saque em relação a contrato de conta-corrente, a partir da entrada em 

vigor da Resolução n. 3.518/2007 do BACEN, o Conselho Monetário Nacional passou a, expressamente, 

definir os serviços bancários que poderiam ser objeto de remuneração, no que se inseriu o de saques 



excedentes em terminal eletrônico, assim considerados pela norma como aqueles superiores a quatro 

no mesmo mês. Essa normatização restou reproduzida pela Resolução n. 3.919 de 2010, atualmente em 

vigor. Segundo a norma sob comento, a partir do quinto saque mensal, esse serviço deixa de ser 

essencial ao contrato de contacorrente de depósitos à vista, a permitir, por conseguinte, que as 

instituições financeiras atuantes nesse seguimento do mercado financeiro efetuem a respectiva 

cobrança. Nesse ponto, rechaça-se a tese defendida pelo Ministério Público de que a cobrança da tarifa 

prevista em Resolução não seria idônea, ao argumento de que as regras do mercado financeiro não 

poderiam se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor. De fato, não se trata de simplesmente 

conferir prevalência a uma resolução do Banco Central, em detrimento da lei infraconstitucional (no 

caso, o Código de Defesa do Consumidor), mas, sim, de bem observar o exato campo de atuação dos 

atos normativos (em sentido amplo) sob comento, havendo, entre eles coexistência harmônica. Assim, 

conclui-se que é indiscutível a aplicação da lei consumerista às relações jurídicas estabelecidas entre 

instituições financeiras e seus clientes. E, de igual modo, que é inquestionável, a especialidade da Lei n. 

4.595/1964 como reguladora do Sistema Financeiro Nacional, que, como visto, atribuiu ao Conselho 

Monetário Nacional a competência, entre outras, para regular a remuneração dos serviços bancários, 

exercendo-a com a referida Resolução n. 3.919 de 2010. No que toca ao contrato de conta-corrente de 

depósito à vista, a instituição financeira contratada mantém e conserva o dinheiro do correntista 

contratante, disponibilizando-o para transações diárias, por meio de serviços bancários como o são os 

saques, os débitos, os pagamentos agendados, os depósitos, a emissão de talionários de cheques, etc. 

Tais serviços bancários, sempre que não qualificados como essenciais — inerentes à espécie de contrato 

bancário —, são remunerados por meio da cobrança de tarifas, desde que previamente estipuladas 

entre as partes contratantes e devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, por deliberação 

do Conselho Monetário Nacional. Desse modo, a remuneração pelo serviço de saque excedente não se 

confunde com as obrigações das partes contratantes oriundas do contrato de depósito, que, embora, 

em regra, seja unilateral e gratuito, pode, sim, ser, bilateral e oneroso, diante de convenção das partes, 

atividade ou profissão do depositário (art. 628 do Código Civil). A tarifa sob comento incide pela efetiva 

utilização de um serviço bancário posto à disposição do correntista, qual seja, a realização de saque 

excedente (ao número de quatro, no mês), e não como contraprestação ao depósito propriamente 

feito. (REsp 1.348.154-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 13/12/2016, 

DJe 19/12/2016.) (Informativo n. 596) 

 

Tema: Responsabilidade no CDC 

Internet. Comércio eletrônico. Provedor de pesquisa. Intermediação não caracterizada. Vício da 

mercadoria ou inadimplemento contratual. Ausência de responsabilidade. 

O provedor de buscas de produtos à venda on-line que não realiza qualquer intermediação entre 

consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou 

inadimplemento contratual. 

O cerne da insurgência apreciada pelo STJ limitou-se a definir se, no comércio eletrônico – isto é, nas 

compras realizadas na internet –, há responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º do CDC, entre o 

vendedor do produto e o provedor de serviços de buscas de mercadorias à venda on-line. Nesse 

contexto, cabe destacar que o serviço prestado pela recorrente (Shopping Uol) é um mecanismo de 

busca orientado ao comércio eletrônico, em que é possível encontrar os produtos e serviços vendidos 

em ambiente virtual, bem como realizar comparações de preços entre eles, sem realizar qualquer 

intermediação entre consumidor e vendedor. Da mesma forma que os provedores de busca na internet, 

apesar da evidente relação de consumo que se estabelece entre a recorrente e aqueles que utilizam seu 

serviço, a responsabilidade pelas compras de produtos e mercadorias expostos nos resultados deve ser 



limitada à natureza da atividade por ela desenvolvida. Essa análise do modo como o serviço é prestado 

na internet é de importância fundamental para se identificar as hipóteses de responsabilidade em cada 

situação, pois são muitos os modelos de negócios que existem em ambiente virtual. Nesse ponto, 

portanto, há de ser feita uma distinção fundamental para este julgamento. De um lado, existem 

provedores de serviço na internet que, além de oferecerem a busca de mercadorias ao consumidor, 

fornecem toda a estrutura virtual para que a venda seja realizada. Nesses casos, a operação é realizada 

inteiramente no site desse prestador. Sendo um contrato interativo, a comunicação do consumidor se 

perfaz somente com os recursos virtuais fornecidos pelo prestador de serviço e, dessa forma, também 

passa a fazer parte da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º do CDC, junto com o vendedor do 

produto ou mercadoria. Nessas situações, é comum a cobrança de comissões sobre as operações 

realizadas. Há, contudo, uma situação muito distinta quando o prestador de buscas de produtos se 

limita a apresentar ao consumidor o resultado da busca, de acordo com os argumentos de pesquisa 

fornecidos por ele próprio, sem participar da interação virtual que aperfeiçoará o contrato eletrônico. 

Nessas hipóteses, após a busca, o consumidor é direcionado ao site ou recurso do vendedor do produto, 

interagindo somente com o sistema eletrônico fornecido por este, e não pelo prestador de busca de 

produtos. Também se diferencia da situação anterior, pela ausência da cobrança de comissões sobre as 

operações realizadas, pois nessas circunstâncias os rendimentos dos prestadores de busca se originam 

da venda de espaço publicitário. O Tribunal de origem, ao afirmar que a recorrente integra a cadeia de 

fornecedores e, assim, é responsável pelo inadimplemento contratual, bastando para isso o simples fato 

de ela realizar a aproximação entre consumidores e fornecedores, desconsiderou as diferentes formas 

de buscas voltadas ao comércio eletrônico. Responsabiliza-la por todas as vendas propiciadas pelas 

buscas por ela realizadas, seria como lhe impor a obrigação de filtrar e verificar a ausência de fraude de 

cada uma das lojas virtuais existentes na internet – o que não encontra guarida em nosso direito, 

tampouco na jurisprudência do STJ. (REsp 1.444.008-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 

julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016. ) (Informativo n. 593) 

 

Tema: Direito à informação 

Ação civil pública. Vinho. Rótulo. Informações essenciais. Lei n. 8.918/1994. CDC. Inaplicabilidade. 

Inexiste a obrigação legal de se inserir nos rótulos dos vinhos informações acerca da quantidade de 

sódio ou de calorias (valor energético) presente no produto. 

Tratou-se de recurso especial em que se apontou, entre outras questões, violação ao art. 2º da Lei n. 

8.918/1994 e Decreto n. 6.871/2009, que dispõem sobre a padronização, classificação, registro, 

inspeção, produção e a fiscalização das bebidas produzidas e comercializadas por produtores, 

importadores e distribuidores de vinhos. Na oportunidade, o recorrente ressaltou que "não há na 

legislação pátria nenhuma norma que determine a indicação de calorias do vinho" e que "a 

obrigatoriedade das informações exigidas pela recorrida somente pode ser aferida pelo Estado no 

exercício regular do Poder de Polícia Sanitária". Afirmou, inclusive, que "as bebidas alcóolicas são 

excluídas, pela ANVISA do Regulamento RDC n. 360/2003 que trata de rotulagem de alimentos". 

Primeiramente, saliente-se que ao Estado incumbe o dever de fiscalizar a comercialização ou a 

publicidade de bebidas alcoólicas. Indubitavelmente o governo deve agir de modo a proteger a saúde 

dos consumidores e a promover a venda de produtos de qualidade no mercado. Todavia, a regulação 

encontra limites na livre concorrência e nos possíveis impactos que novas exigências refletem tanto nas 

empresas como na livre economia de mercado. Com efeito, não se nega a importância de se conhecer 

os ingredientes nutricionais dos produtos alimentícios. Todavia, no caso do vinho, a legislação retira tal 

obrigatoriedade, como se afere da legislação específica, que afasta a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, haja vista o princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis). Incide no caso o 



art. 2º da Lei n. 8.918/1994, que prevê o registro necessário para comercialização de bebidas, bem 

como seu decreto regulamentador (Decreto n. 6.871/2009), que não se aplica às bebidas alcoólicas 

derivadas da uva. A legislação aplicável à espécie, portanto, não obriga o vinicultor a inserir nos rótulos 

das bebidas que comercializa – no caso, vinhos – informações acerca da quantidade de sódio ou de 

calorias (valor energético) contida no produto. Saliente-se, ainda, que a Resolução-RDC n. 360, de 23 de 

dezembro de 2003, de autoria da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), regulamentadora da Lei n. 6.437/1977, tornou obrigatória a rotulagem nutricional de 

alimentos embalados e comercializados nos países integrantes do Mercosul, visando proteger a saúde 

da população em geral. Contudo, excluiu do seu âmbito de aplicação, dentre outros produtos, as 

bebidas alcoólicas. Destaque-se, por oportuno, que a produção de vinho difere de outros alimentos por 

não possuir uma fórmula certa e ter características próprias que dificultam a informação nutricional, 

pois são elaborados com ingredientes únicos, exclusivos e variáveis, dependendo do tempo de 

armazenagem e de condições da natureza, tendo em vista o processamento das substâncias usadas, a 

qualidade e safra da uva e a inclusão de ácidos ou açúcar para obtenção de uma bebida mais ou menos 

ácida ou doce. Ademais, a análise nutricional é conduzida diferentemente por região, não havendo falar 

em receita padrão da bebida, sob pena de reduzir a qualidade em determinadas hipóteses e quebrar a 

exclusividade do produto. É considerado, em princípio, a single ingredient food (um produto singular) 

em muitas regulações internacionais. Finalmente, vale acrescentar que a exigência de informações 

adicionais impostas de maneira pontual viola frontalmente o livre exercício de determinada atividade 

econômica (art. 170, inciso IV, da Constituição Federal), não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, substituir-se à lei especial e suas normas técnicas regulamentadoras, criando, 

indiretamente, obrigação restrita às partes, sob pena de violação do princípio da separação dos 

poderes. (REsp 1.605.489-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 

4/10/2016, DJe 18/10/2016.) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Plano de saúde – contrato de adesão 

Plano de saúde. Demissão sem justa causa de titular. Extinção do plano coletivo empresarial. 

Contratação de novo plano (coletivo por adesão) com a mesma operadora. Prazo de carência. 

Inexigibilidade. 

É ilícita a exigência de cumprimento de carência de ex-dependente de plano coletivo empresarial, 

extinto em razão da demissão sem justa causa do titular, ao contratar novo plano de saúde, na mesma 

operadora, mas em categoria diversa (coletivo por adesão). 

Na origem, tratou-se de ação de anulação de cláusula contratual de plano de saúde, ajuizada em 

desfavor da Unimed-SP, tendo em vista a exigência de observância de prazo de carência, já cumprido 

em outro plano coletivo empresarial – contratado com a mesma operadora e extinto em face da 

demissão sem justa causa do titular. A cooperativa do plano de saúde, entre outros fundamentos, 

alegou que é lícita a exigência da carência, porquanto o novo plano de saúde contratado pela autora 

não possuía nenhuma vinculação com o anterior, que foi rescindido por ocasião da dispensa imotivada 

do marido. Asseverou, assim, que não há relação de continuidade entre as avenças, sendo ambos 

contratos independentes e autônomos. De fato, quando há a demissão imotivada do trabalhador, a 

operadora de plano de saúde deve lhe facultar e a seus dependentes a prorrogação temporária do plano 

coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem integralmente com os custos das mensalidades, 

não podendo superar o prazo estabelecido em lei. Quanto à carência, saliente-se não haver ilegalidade 

ou abusividade na sua fixação no contrato de plano de saúde, contanto que sejam observados os limites 

legais: (i) máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, (ii) 

máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termo e (iii) máximo de 180 (cento e oitenta) dias para os 



demais casos. Todavia, há hipóteses em que o prazo de carência já cumprido em um dado contrato 

pode ser aproveitado em outro, como geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de 

saúde, para a mesma ou para outra operadora. Com efeito, tais institutos possibilitam a mobilidade do 

consumidor, sendo essenciais para a estimulação da livre concorrência no mercado de saúde 

suplementar. Nesse contexto, no caso do ex-empregado demitido e de seus dependentes, para não 

ficarem totalmente desprotegidos com o término do direito de prorrogação temporária do plano 

coletivo empresarial (art. 30, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.656/1998) ao qual haviam aderido e 

atendendo à função social do contrato de plano de saúde (art. 421 do CC), foi assegurada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a portabilidade especial de carências. Assim, nos termos do art. 

7º-C da RN n. 186/2009 da ANS, o exempregado demitido ou exonerado sem justa causa, ou 

aposentado, ou seus dependentes vinculados ao plano ficam dispensados do cumprimento de novos 

períodos de carência na contratação de novo plano individual, ou familiar, ou coletivo por adesão, seja 

na mesma operadora seja em outra, desde que peçam a transferência durante o período de 

manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998. (REsp 

1.525.109-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 4/10/2016, DJe 

18/10/2016.) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Vício do produto e serviço 

Troca de mercadoria. Prazo em benefício do consumidor. Art. 18, § 1º, do CDC. Observância. 

É legal a conduta de fornecedor que concede apenas 3 (três) dias para troca de produtos defeituosos, a 

contar da emissão da nota fiscal, e impõe ao consumidor, após tal prazo, a procura de assistência 

técnica credenciada pelo fabricante para que realize a análise quanto à existência do vício. 

Inicialmente, cumpre salientar que não há no CDC norma cogente que confira ao consumidor um direito 

potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal de 30 (trinta) dias. A troca imediata do 

produto viciado, portanto, embora prática sempre recomendável, não é imposta ao fornecedor. O prazo 

de 3 (três) dias para a troca da mercadoria é um plus oferecido pela empresa, um benefício concedido 

ao consumidor diligente, que, porém, não é obrigatório. Ademais, verifica-se que essa política de troca 

não exclui a possibilidade de o consumidor realizar a troca, na forma do art. 18 do CDC. Registre-se que 

o STJ, quando do julgamento do REsp 1.411.136-RS (DJe 10/3/2015), no qual se discutiu acerca da 

responsabilidade do comerciante quanto à sua obrigação de interceder perante a assistência técnica em 

favor do consumidor, concluiu que, "disponibilizado serviço de assistência técnica, de forma eficaz, 

efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento do comerciante, a intermediação do 

serviço apenas acarretaria delongas e acréscimo de custos”. Ademais, de acordo com a legislação pátria, 

que deve ser aplicada à espécie, incumbe à empresa fornecedora, observados os prazos do art. 26 do 

CDC, cumprir o mandamento constante do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o qual 

prescreve que se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias pelo 

fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu arbítrio, as seguintes opções: a) 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou c) 

o abatimento proporcional do preço. A exegese do artigo é clara: constatado o defeito, concede-se 

primeiro a oportunidade de sanar-se o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo certo que a 

assistência técnica possui melhores condições para buscar a reparação do vício. (REsp 1.459.555-RJ, Rel. 

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.) (Informativo 

n. 598) 

 



Tema: Direito à informação 

Concessão de serviços aéreos. Transporte aéreo. Serviço essencial. Cancelamento de voos. 

Abusividade. Dever de informação ao consumidor. 

O transporte aéreo é serviço essencial e pressupõe continuidade. Considera-se prática abusiva tanto o 

cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento do 

dever de informar o consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a 

ocorrer. 

O debate diz respeito à prática no mercado de consumo de cancelamento de voos por concessionária de 

sem comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança. As concessionárias de serviço 

público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, 

operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não 

devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o 

Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais 

e (ou) plurais. Difícil imaginar, atualmente, serviço mais "essencial" do que o transporte aéreo, 

sobretudo em regiões remotas do Brasil. Dessa forma, a ele se aplica o art. 22, caput e parágrafo único, 

do CDC e, como tal, deve ser prestado de modo contínuo. Além disso, o art. 39 do CDC elenca práticas 

abusivas de forma meramente exemplificativa, visto que admite interpretação flexível. As práticas 

abusivas também são apontadas e vedadas em outros dispositivos da Lei n. 8.078/1990, assim como 

podem ser inferidas, conforme autoriza o art. 7º, caput, do CDC, a partir de outros diplomas, de direito 

público ou privado, nacionais ou estrangeiros. Assim, o cancelamento e a interrupção de voos, sem 

razões de ordem técnica e de segurança intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, 

portanto, deve ser prevenida e punida. Também é prática abusiva não informar o consumidor, por 

escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer. A malha aérea concedida pela 

ANAC é uma oferta que vincula a concessionária a prestar o serviço concedido nos termos dos arts. 30 e 

31 do CDC. Independentemente da maior ou da menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a cumprir 

o que ofereceu, a agir com transparência e a informar o consumidor. (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. 

Humberto Martins, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016. ) (Informativo n. 593) 

 

Tema: Relação de consumo – corretagem de valores 

Corretagem de valores e títulos mobiliários. Relação de consumo. Incidência do CDC. 

Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender 

necessidades próprias, e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de 

corretagem de valores e títulos mobiliários. 

Cinge-se a controvérsia à incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos 

mobiliários. Na legislação que trata das relações de consumo, a definição de consumidor se encontra 

dispersa em alguns dispositivos do CDC, quais sejam: art. 2º, caput e parágrafo único, art. 17 e art. 29. 

Cada um deles, endereçando um determinado tipo de situação em que o consumidor possa se 

encontrar em relação de vulnerabilidade a um fornecedor, mesmo que para isso haja equiparações 

legais. Após alguma oscilação, a jurisprudência do STJ atualmente se encontra consolidada no sentido de 

que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria 

finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o 

destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. (REsp 1.195.642-RJ, 

DJe 21/11/2012). Com isso, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido 

como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, 



portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, 

para fins de tutela pela Lei n. 8.078/1990, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, 

excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. A despeito disso, a jurisprudência tem 

evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que 

a doutrina vem denominando finalismo aprofundado. Nesse sentido, esta Corte tem mitigado os rigores 

da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja 

destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. A atividade 

relacionada à corretagem de valores e títulos mobiliários está regida pelas Leis n. 4.728/1965, 

6.385/1976, 6.404/1976, 7.913/1989, 7.940/1989, 8.178/1991, além de diversos atos normativos 

infralegais. No entanto, apesar da alta incidência de regras reguladoras e uma longa lista de proibições, 

a natureza da atividade de corretagem de títulos e valores mobiliários não é substancialmente alterada: 

ainda é uma prestação de serviço a um consumidor final. O valor da operação comercial envolvida em 

um determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza de consumidor a ele conferida pela 

legislação consumerista. Assim, o CDC é aplicável tanto ao comércio popular quanto ao consumo de alto 

padrão. É incabível, aliás, retirar a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da 

presunção de seu nível de discernimento comparado ao da média dos consumidores. Assim, mesmo que 

haja um discernimento acima da média dos consumidores, não deixa de se encontrar o contratante de 

serviços de investimentos, em relação às empresas, numa situação de clara vulnerabilidade referente à 

prestação de serviço contratada. (REsp 1.599.535-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, 

julgado em 14/3/2017, DJe 21/3/2017. ) (Informativo n. 600) 

 

Tema: Serviço de telefonia – contrato de participação financeira 

Serviço de telefonia. Cessão de milhares de contratos de participação financeira. Relação de Consumo. 

Inexistência. 

A condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de 

participação financeira. 

Cinge-se a controvérsia em definir se o cessionário de contratos de participação financeira mantém a 

condição de consumidor do promitente-assinante. Inicialmente, relembra-se que os contratos de 

participação financeira têm natureza híbrida, enfeixando duas relações jurídicas autônomas, relativas à 

(i) prestação do serviço telefônico entre o usuário e a empresa de telefonia, e (ii) à emissão de ações, 

entre o acionista e a companhia. No caso analisado, as linhas telefônicas e os próprios contratos 

permaneceram com os promitentes-assinantes, sendo transferida apenas a segunda relação jurídica, 

concernente aos valores mobiliários. Sobre o tema, é certo que a jurisprudência do STJ se firmou no 

sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações que têm como objeto o 

cumprimento de contratos de participação financeira, pois diretamente atrelados ao serviço de 

telefonia. De fato, o interessado, para ter acesso ao serviço público de telefonia, tinha que 

obrigatoriamente se tornar acionista da respectiva concessionária. Nesse sentido, justifica-se que a 

proteção ao consumidor se estenda ao contrato como um todo, tanto no que concerne à prestação de 

serviços telefônicos quanto à retribuição em ações, pois a condição de acionista era imposta ao 

consumidor, sendo a administração de seus recursos por terceiros compulsória. Assim, mesmo nas 

hipóteses em que o adquirente originário vinha a juízo requerer apenas a complementação de ações, 

sem nenhuma pretensão quanto ao serviço de telefonia, era reconhecida a incidência do estatuto 

consumerista em virtude de sua vulnerabilidade e, no mais das vezes, hipossuficiência. Outra, porém, é 

a situação retratada, em que se tem cessionária de milhares de contratos de participação financeira, os 

quais já foram objeto de outras negociações anteriores. Nesse caso, a pretensão se resume ao 

recebimento de ações e seus respectivos consectários, não havendo irresignação relativa ao uso dos 



serviços de telefonia. Não se identifica, também, vínculo com a situação originária do adquirente da 

linha telefônica, que era compelido a subscrever ações caso quisesse usar o sistema de telefonia. O que 

se verifica, na hipótese, são transações havidas entre sociedades empresárias, de índole comercial, não 

se identificando quer a vulnerabilidade, quer a hipossuficiência do cessionário. Além disso, a cessão está 

resumida à integralidade dos direitos creditícios, participações, direitos acionários, proventos e valores 

ainda não recebidos, decorrentes dos contratos de participação financeira. Trata-se, portanto, de cessão 

de crédito e não de cessão de posição contratual, pois não há cessão da inteira posição no ajuste. Assim, 

considerando que as condições personalíssimas do cedente não se transmitem ao cessionário, a 

condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de 

participação financeira. (REsp 1.608.700-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, 

julgado em 9/3/2017, DJe 31/3/2017 ) (Informativo n. 600) 

 

Tema: Cadastro de consumidores 

Cadastro de devedores inadimplentes. Dever de notificação prévia. Endereço incorreto do devedor. 

Distinção em face de Recurso Repetitivo. Possibilidade de responsabilização civil do órgão 

mantenedor do cadastro. 

É passível de gerar responsabilização civil a atuação do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito que, a despeito da prévia comunicação do consumidor solicitando que futuras notificações 

fossem remetidas ao endereço por ele indicado, envia a notificação de inscrição para endereço diverso. 

A questão trazida nos autos se limita a verificar se o órgão mantenedor de cadastro de proteção ao 

crédito pode responder por eventuais danos sofridos por consumidor no caso de enviar a notificação de 

inscrição negativa do seu nome para endereço diverso daquele mencionado em notificação extrajudicial 

dirigida ao referido órgão. De fato, este STJ efetivamente firmou o entendimento de que a comunicação 

prévia ao consumidor a ser realizada pelos órgãos mantenedores de cadastro se conclui com o envio de 

correspondência ao endereço fornecido pelo credor. A prova desse fato é feita com a demonstração de 

remessa ao endereço informado pelo credor, não se exigindo a juntada do aviso de recebimento. Tal 

questão foi decidida em sede de recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos (REsp 

1.083.291-RS, Segunda Seção, DJe 20/10/2009). Neste julgamento, por seu turno, consignou-se inexistir 

qualquer imposição legal para que o mantenedor do cadastro procedesse à investigação da veracidade 

das informações fornecidas por seus associados. Ante a ausência de obrigação legal, não há, em regra, 

liame causal entre eventuais danos sofridos pelo consumidor pelo envio de notificação a endereço 

diverso e a conduta do mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, atribuindo-se a 

responsabilidade àquele que submete a informação. Tal entendimento, contudo, não se aplica nos casos 

em que se observa a notificação extrajudicial enviada pelo consumidor ao órgão mantenedor noticiando 

a existência de fraudes praticadas com seu nome e requerendo que as anotações fossem excluídas, bem 

como que eventuais notificações fossem destinadas ao endereço por ele informado. Ora, o fato de não 

se poder exigir que o órgão mantenedor do cadastro proceda à investigação de toda e qualquer 

informação que lhe é submetida não se confunde com a ausência de responsabilidade pela sua atuação 

negligente. Se o próprio consumidor teve a cautela de informar-lhe o endereço ao qual deveriam ser 

enviadas as futuras notificações, há de se concluir que não se está exigindo que o órgão mantenedor 

proceda à verificação das informações que lhe são prestadas, não se está criando qualquer obrigação 

desproporcional ou impossível. (REsp 1.620.394-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por 

unanimidade, julgado em 15/12/2016, DJe 6/2/2017. ) (Informativo n. 597) 

 

Tema: Incorporação imobiliária – Aplicação do CDC 



Condomínio de adquirentes de edifício em construção. Defesa dos interesses dos condôminos frente a 

construtora ou incorporadora. Aplicação do CDC. 

Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na 

defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora ou incorporadora. 

O recurso especial devolveu ao conhecimento do STJ questão jurídica consistente na definição da 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a condomínio de adquirentes de edifício em 

construção nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a 

construtora ou incorporadora. O enunciado normativo do parágrafo único do art. 2º do CDC amplia 

substancialmente o conceito básico de consumidor previsto no caput para abranger a coletividade de 

consumidores, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, para efeito de 

incidência do microssistema de proteção do consumidor. A valer a ratio decidendi para reconhecer a 

inaplicabilidade do CDC ao condomínio e o respectivo instrumento de inversão do ônus da prova, cada 

um dos integrantes do condomínio seria forçado a ingressar em juízo isoladamente para obter a tutela 

do CDC no lugar da tutela conjunta dos direitos individuais homogêneos dos condôminos. Se o 

condomínio detém legitimidade para defender os interesses comuns dos seus condôminos, justamente 

por ser constituído da comunhão dos seus interesses (artigo 12, inciso IX, do CPC/1973; atual art. 75, 

inciso XI, do CPC/2015), não se pode restringir a tutela legal colocada à sua disposição pelo 

ordenamento jurídico. Interpretação em sentido contrário vai de encontro a toda a principiologia do 

CDC seja no plano material (conceito amplo de consumidor), seja no plano processual (estímulo à tutela 

coletiva). (REsp 1.560.728-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 

18/10/2016, DJe 28/10/2016.) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Cadastro de consumidores 

Responsabilidade de sociedade mantenedora de cadastros restritivos de crédito por anotações 

indevidas de dados. Poder de polícia do Banco Central sobre a atividade relativa a cadastro de 

devedores. 

O Banco Central não possui atribuição para fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Serasa S.A., 

entidade que não se qualifica como instituição financeira. 

A discussão trazida no recurso especial tratou da existência de atribuição, por parte do Banco Central do 

Brasil, para o exercício de fiscalização sobre a atividade da Serasa. Inicialmente destacouse que a Serasa 

S.A. é sociedade que mantém cadastro de consumidores cujos dados interessam a seus associados como 

elementos necessários ao estudo de risco para as operações relativas a concessão de crédito. Os 

associados, sim, podem ser instituições financeiras, mas a Serasa só organiza o cadastro, sem interferir 

direta ou indiretamente no deferimento do financiamento. Não se trata, portanto, de instituição 

financeira, cujo conceito é dado pelo art. 17 da Lei n. 4.595/1964. Não exerce coleta, intermediação 

nem aplicação de recursos financeiros próprios ou terceiros, nem a custódia de valor de propriedade de 

terceiros, seja como atividade principal ou acessória. Nem mesmo o fato de que a Serasa tem atividade 

ligada a interesses dos bancos torna aceitável a interpretação de que equivale a instituição financeira. 

Afastada a natureza financeira do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, descarta-se a 

incidência dos incisos VI e IX do art. 10 da Lei n. 4.595/1964, que tratam da competência do Banco 

Central para exercer o controle sobre o crédito e a fiscalização das instituições financeiras. A 

interpretação de que a Serasa seria instituição financeira (inciso IX), bem como a de que o controle do 

crédito sob todas as suas formas (inciso VI) cobre a atividade dessa sociedade, é muito extensiva e 

prejudica a garantia do administrado de que os órgãos da Administração Pública só agem nos estritos 

limites da legalidade. Assim, essa fiscalização, que nada mais seria do que o exercício do poder de 



polícia, não pode ser exercida pelo Banco Central - nem pela Administração Pública, diga-se - sem o 

respectivo respaldo legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (Constituição da República, art. 

37, caput). (REsp 1.178.768-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 1/12/2016, 

DJe 7/12/2016.) (Informativo n. 595) 

 

Tema: Denunciação à lide 

Interpretação do art. 88 do CDC. Denunciação à lide. 

Descabe ao denunciado à lide, nas relações consumeristas, invocar em seu benefício a regra de 

afastamento da denunciação (art. 88 do CDC) para eximir-se de suas responsabilidades perante o 

denunciante. 

Cingiu-se a controvérsia em analisar a exclusão de corréu denunciado à lide em relação consumerista 

quando a insurgência não é arguida pelo consumidor. De fato, o Superior Tribunal de Justiça já 

uniformizou entendimento de que a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se 

restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável 

também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. Foi propósito do 

legislador não permitir a denunciação da lide de modo a não retardar a tutela jurídica do consumidor, 

dando celeridade ao seu pleito indenizatório, evitando a multiplicação de teses e argumentos de defesa 

que dificultem a identificação da responsabilidade do fornecedor do serviço. Assim, se, de um lado, a 

denunciação da lide (CPC/1973, art. 70) é modalidade de intervenção de terceiros que favorece apenas 

o réu denunciante (fornecedor, no caso), na medida em que este objetiva a responsabilização regressiva 

do denunciado, de outro lado, a norma do art. 88 do CDC consubstancia-se em regra insculpida 

totalmente em benefício do consumidor, atuando em prol do ressarcimento de seus prejuízos o mais 

rapidamente possível, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor. Na hipótese, porém, de 

deferimento da denunciação sem insurgência do consumidor legitimado a tal, opera-se a preclusão, 

sendo descabido ao corréu fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da 

denunciação. Trata-se de direito subjetivo público assegurado ao consumidor para a facilitação de sua 

defesa. (REsp 913.687-SP, Rel. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 11/10/2016, DJe 

4/11/2016.) (Informativo n. 592) 

 

Tema: Entidades abertas de previdência complementar 

Tese: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência 

complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 

(Súmula 563/STJ) 

AGRAVO  INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  E  SEUS  

PARTICIPANTES.  RELAÇÃO  DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA  Nº  563/STJ.  SUPLEMENTAÇÃO  

DE  APOSENTADORIA.  PL/DL-1971. IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  CONTRIBUIÇÃO  SOBRE  A  VERBA.  

PRINCÍPIO  DO MUTUALISMO.  OFENSA.  RESERVA  MATEMÁTICA  E  CONTINUIDADE DO PLANO. 

COMPROMETIMENTO.   PRIORIDADE  DE  TRAMITAÇÃO.  ESTATUTO  DO  IDOSO. DEFERIMENTO. 1. A 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, em 24 de fevereiro de 2016, a Súmula nº 

563/STJ, cristalizando o entendimento de  que  o  Código  de Defesa do Consumidor não incide nos 

contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 2.  No  julgamento  do  REsp  nº 

1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos  repetitivos,  firmou-se  o  entendimento de que é vedado 

o repasse   de  abonos  e  vantagens  de  qualquer  natureza  para  os benefícios  em manutenção, não 



sendo possível a concessão de parcela não  prevista  no  correspondente  plano  de benefícios, à míngua 

da necessária fonte de custeio. 3.  A  verba  referente ao PL/DL-1971 não foi base de cálculo para a 

contribuição  da  recorrente  para  a  PETROS,  o que, por si só, já afasta a pretensão ao recebimento da 

referida parcela. 4.O  requerimento  de  suplementação  de  aposentadoria,  mediante a inclusão de 

valores, independentemente de previsão de custeio para o plano,  não  é compatível com o princípio do 

mutualismo, inerente ao regime   fechado  de  previdência  privada,  nem  com  a  legislação pertinente,  

visto  que  enseja  a  transferência direta de reservas financeiras   para   pagamento   de   benefício   não  

provisionado, procedimento que compromete o cálculo atuarial originário, a reserva matemática e, por 

fim, a própria continuidade do plano. 5. Deferida a prioridade de tramitação, nos termos do art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1617166/SE, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016) 

 

STF 

CIVIL 

Tema: Expropriação 

Tema 399: Tese: "A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde 

que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo".  

Expropriação Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas: expropriação e responsabilidade do proprietário 

A expropriação prevista no art. 243 da CF pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que 

não incorreu em culpa, ainda que “in vigilando” ou “in eligendo”. Com essa orientação, o Plenário 

negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a natureza jurídica da responsabilidade 

do proprietário de terras nas quais localizada cultura ilegal de plantas psicotrópicas. Prevaleceu o 

entendimento do ministro Gilmar Mendes (relator). Asseverou que a redação dada ao art. 243 pela 

Emenda Constitucional 81/2014, além de incluir a exploração de trabalho escravo como nova hipótese 

de cabimento do confisco, suprimiu a previsão de que a expropriação seria imediata e inseriu a 

observância dos direitos fundamentais previstos no art. 5º, no que couber. Salientou que o instituto 

previsto no art. 243 da CF não é verdadeira espécie de desapropriação, mas uma penalidade imposta ao 

proprietário que praticou a atividade ilícita de cultivar plantas psicotrópicas, sem autorização prévia do 

órgão sanitário do Ministério da Saúde. Portanto, a expropriação é espécie de confisco constitucional e 

tem caráter sancionatório. Ressaltou que em nenhum momento a Constituição menciona a participação 

do proprietário no cultivo ilícito para ensejar a sanção, mas que não se pode negar que a medida é 

sancionatória, exigindo-se algum grau de culpa para sua caracterização. Ponderou ser incompreensível 

admitir que o proprietário das terras perdesse a pretensão reipersecutória, por ter o autor do esbulho 

cultivado plantas psicotrópicas em seu imóvel. Para o relator, a nova redação do art. 243 aclarou a 

necessidade de observância de um nexo mínimo de imputação da atividade ilícita ao atingido pela 

sanção. No ponto, realçou que a própria menção à aplicabilidade do art. 5º remete a um mínimo de 

proteção do proprietário não culpado pelo ilícito. Concluiu que a responsabilidade do proprietário, 

embora subjetiva, é bastante próxima da objetiva. Dessa forma, a função social da propriedade impõe 

ao proprietário o dever de zelar pelo uso lícito de seu terreno, ainda que não esteja na posse direta. 

Entretanto, esse dever não é ilimitado, e somente se pode exigir do proprietário que evite o ilícito 

quando evitá-lo esteja razoavelmente ao seu alcance. Ou seja, o proprietário pode afastar sua 

responsabilidade se demonstrar que não incorreu em culpa, que foi esbulhado ou até enganado por 

possuidor ou detentor. Nessas hipóteses, tem o ônus de demonstrar que não incorreu em culpa, ainda 

que “in vigilando” ou “in eligendo”. Segundo o relator, em caso de condomínio, havendo boa-fé de 

apenas alguns dos proprietários, a sanção deve ser aplicada e ao proprietário inocente cabe buscar 



reparação dos demais. No caso concreto, o relator observou que o acórdão recorrido deveria ser 

mantido, por estar demonstrada a participação dos proprietários, ainda que por omissão. O ministro 

Edson Fachin deixou consignado seu entendimento no sentido de ser objetiva a responsabilidade para 

fins de expropriação nos termos do art. 243 da Constituição. O ministro Roberto Barroso entendeu se 

estar diante de boa solução que afastaria a responsabilidade puramente objetiva. O ministro Teori 

Zavascki afirmou não ser compatível com as garantias constitucionais, inclusive com as garantias do art. 

5º, um sistema sancionador fundado em responsabilidade objetiva pura e simplesmente e que, no art. 

243 da Constituição, há hipótese típica de presunção “juris tantum” da presença do elemento subjetivo 

de dolo ou culpa do proprietário, presunção que, todavia, admitiria prova em contrário do interessado. 

Nesse mesmo sentido pronunciou-se a ministra Rosa Weber. O ministro Marco Aurélio afirmou que, 

haja vista se ter uma norma a encerrar uma sanção patrimonial, uma expropriação, o critério a 

prevalecer não seria subjetivo, como ocorre no direito penal, mas objetivo, sendo possível, no caso, de 

qualquer forma, cogitar do elemento subjetivo que é a culpa, por ser ínsito à propriedade a vigilância 

pelo titular. RE 635336/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 14.12.2016. (RE-635336) (Informativo 851, 

Plenário, Repercussão Geral) 

 

Tema: Direitos da personalidade e Lei de Imprensa 

Reclamação e necessidade de aderência. A Primeira Turma negou provimento a agravo regimental por 

considerar não ser possível o exame “per saltum” do ato impugnado diretamente à luz do art. 5º, V, CF, 

bem assim estar clara a ausência de precedente desta Corte apto a permitir o acesso pela via estreita da 

reclamação. No caso, o reclamante sentiu-se ofendido após emissora de telecomunicação ter veiculado, 

em telejornal, reportagem sobre denúncia oferecida em desfavor dele. Em seguida, depois de ter o 

pedido de resposta indeferido extrajucialmente, o agravante ajuizou ação de direito de resposta, que foi 

julgada improcedente sob o fundamento de que, para a concessão do direito de resposta, seria preciso 

“ofensa mais virulenta” e “intento deliberado de se transmitir apenas uma aparência de informação”. 

Diante disso, foi apresentada esta reclamação, alegando que a decisão do juízo teria afrontado o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 130/DF (DJE de 6.11.2009). A Turma 

consignou não haver aderência entre o paradigma apontado e o ato reclamado. Ao julgar a ADPF 130, o 

Plenário pronunciou-se sobre a compatibilidade da Lei de Imprensa de 1967 com a Constituição de 

1988. Porém, não fixou entendimento de que os requisitos do direito de resposta são extraídos do art. 

5º, V, da Constituição — que não estabelece qualquer requisito para sua aplicação — e, portanto, 

interpretados de forma ampla. Rcl 24459 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, 13.12.2016. (Rcl-24459) 

(Informativo 851, 1ª Turma) 

 

Tema: Responsabilidade civil do Estado 

Responsabilidade do Estado Responsabilidade civil do Estado: superpopulação carcerária e dever de 

indenizar - 4 Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus 

presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua 

responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, 

inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das 

condições legais de encarceramento. Com essa orientação, o Tribunal, em conclusão e por maioria, deu 

provimento a recurso extraordinário para restabelecer o juízo condenatório nos termos e limites do 

acórdão proferido no julgamento da apelação, a qual fixara indenização no valor de dois mil reais a favor 

de detento. Consoante o acórdão restabelecido, estaria caracterizado o dano moral porque, após laudo 

de vigilância sanitária no presídio e decorrido lapso temporal, não teriam sido sanados os problemas de 



superlotação e de falta de condições mínimas de saúde e de higiene do estabelecimento penal. Além 

disso, não sendo assegurado o mínimo existencial, seria inaplicável a teoria da reserva do possível — v. 

Informativos 770 e 784. Prevaleceu o voto do ministro Teori Zavascki (relator). Registrou, de início, a 

inexistência de controvérsia a respeito dos fatos da causa e da configuração do dano moral, haja vista o 

reconhecimento, pelo próprio acórdão recorrido, da precariedade do sistema penitenciário estadual, 

que lesou direitos fundamentais do recorrente, quanto à dignidade, intimidade, higidez física e 

integridade psíquica. Portanto, sendo incontroversos os fatos da causa e a ocorrência do dano, afirmou 

que a questão jurídica desenvolvida no recurso ficou restrita à reparabilidade, ou seja, à existência ou 

não da obrigação do Estado de ressarcir os danos morais verificados nas circunstâncias enunciadas. Em 

seguida, consignou que a matéria jurídica está no âmbito da responsabilidade civil do Estado de 

responder pelos danos, até mesmo morais, causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos 

do art. 37, § 6º, da CF, preceito normativo autoaplicável, que não se sujeita a intermediação legislativa 

ou a providência administrativa de qualquer espécie. Ocorrido o dano e estabelecido o seu nexo causal 

com a atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. Sendo 

assim e tendo em conta que, no caso, a configuração do dano é matéria incontroversa, não há como 

acolher os argumentos que invocam, para negar o dever estatal de indenizar, o princípio da reserva do 

possível, na dimensão reducionista de significar a insuficiência de recursos financeiros. Frisou que 

Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto ali 

permanecerem detidas, e que é seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de 

humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir os danos que daí decorrerem. 

Ademais, asseverou que as violações a direitos fundamentais causadoras de danos pessoais a detentos 

em estabelecimentos carcerários não poderiam ser relevadas ao argumento de que a indenização não 

teria o alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, dependente da 

definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e 

administrativa, não de provimentos judiciais. Sustentou que admitir essa assertiva significaria justificar a 

perpetuação da desumana situação constatada em presídios como aquele onde cumprida a pena do 

recorrente. Relembrou que a garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica dos detentos 

constitui dever estatal que tem amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (CF, art. 5º, XLVII, 

“e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/1984 - LEP, arts. 10, 11, 12, 40, 85, 87, 88; Lei 9.455/1997 - crime de tortura; 

Lei 12.874/2013 - Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como também em fontes 

normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das 

Nações Unidas; Convenção Americana de Direitos Humanos; Princípios e Boas Práticas para a Proteção 

de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, contida na Resolução 1/2008, aprovada pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da Organização das Nações Unidas contra Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; Regras Mínimas para o Tratamento 

de Prisioneiros, adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento 

de Delinquentes). A criação de subterfúgios teóricos — como a separação dos Poderes, a reserva do 

possível e a natureza coletiva dos danos sofridos — para afastar a responsabilidade estatal pelas 

calamitosas condições da carceragem afronta não apenas o sentido do art. 37, § 6º, da CF, mas também 

determina o esvaziamento das inúmeras cláusulas constitucionais e convencionais citadas. O 

descumprimento reiterado dessas cláusulas se transforma em mero e inconsequente ato de fatalidade, 

o que não pode ser tolerado. Por fim, o relator enfatizou que a invocação seletiva de razões de Estado 

para negar, especificamente a determinada categoria de sujeitos, o direito à integridade física e moral 

não é compatível com o sentido e o alcance do princípio da jurisdição. Acolher essas razões é o mesmo 

que recusar aos detentos os mecanismos de reparação judicial dos danos sofridos, deixando-os 

descobertos de qualquer proteção estatal, em condição de vulnerabilidade juridicamente desastrosa. É 

dupla negativa: do direito e da jurisdição. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio deram provimento 

ao recurso extraordinário em maior extensão, para acolher o pedido formulado, na petição inicial, pela 

Defensoria Pública, de indenização de um salário mínimo por mês de detenção enquanto presentes as 

condições degradantes de superlotação. Vencidos os ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de 



Mello, que, ao darem provimento ao recurso, adotavam a remição da pena como forma de indenização. 

RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 

16.2.2017. (RE-580252) (Informativo 854, Plenário, Repercussão Geral) 

 

Tema: Associações 

Associações Autonomia de entidades desportivas e observância de normas gerais Não viola o art. 217, 

I, da Constituição (“Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, 

como direito de cada um, observados: I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e 

associações, quanto a sua organização e funcionamento”) decisão que determina associação esportiva a 

observar a norma do art. 59 do Código Civil (“Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral: I - 

destituir os administradores; II - alterar o estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se 

referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da assembléia especialmente convocada para 

esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos 

administradores”). Com base nesse entendimento, a Primeira Turma negou provimento a agravo 

regimental. O agravante alegava que, diante da autonomia conferida pela citada norma constitucional 

para a organização e o funcionamento das entidades esportivas, estaria dispensado de observar o art. 

59 do Código Civil, que disciplina a forma de alteração dos estatutos de associações em geral. A Turma 

afirmou que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

firmada a partir da ADI 2.937/SP (DJE de 28.5.2012). RE 935482 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, 

julgamento em 7.2.2017. (RE-935482) (Informativo 853, 1ª Turma) 

 

Tema: Posse 

Esbulho e terra indígena. A Segunda Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, não acolheu 

embargos de declaração em que se discutiam eventual esbulho e a natureza indígena de área não 

ocupada por índios em 5.10.1988 (marco demarcatório temporal, segundo entendimento firmado no 

julgamento da Pet 3.388/RR, DJE de 1º.7.2010). 6 As embargantes alegavam que o Enunciado 650 da 

Súmula do STF (1) não seria aplicável ao caso e que a apreciação do recurso extraordinário da parte 

embargada demandaria o reexame de fatos e provas. O Colegiado ressaltou não desconhecer o fato de 

que a orientação constante do Enunciado 650 da Súmula do STF foi firmada em hipóteses em que a 

União postulava o reconhecimento da propriedade de áreas ocupadas, no passado, por aldeamentos 

indígenas extintos. No entanto, o referido enunciado foi citado como mero reforço argumentativo ao 

entendimento defendido no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada no ponto. Além disso, a Turma manteve o entendimento no sentido de ser 

possível a formulação, a partir dos fatos expressamente indicados no acórdão recorrido, de um juízo 

seguro a respeito do tema constitucional discutido no recurso extraordinário. Salientou que o julgado 

embargado, à luz das premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem, apreciou de forma clara e 

exaustiva o preenchimento do requisito do marco temporal estabelecido na Pet 3.388/RR, bem como a 

ocorrência de renitente esbulho por parte de não índios. Vencidos os ministros Dias Toffoli e Ricardo 

Lewandowski, que acolhiam os embargos de declaração. Para eles, haveria elementos fundantes desse 

julgado que somente poderiam ser superados com o revolvimento de fatos e provas. (1) Enunciado 650 

da Súmula do STF: “Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de 

aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.” ARE 803462 AgR-ED/MS, 

rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Celso de Mello, julgamento em 21.3.2017. (ARE-803462) 

(Informativo 858, 2ª Turma) 

Tema: Alimentos – Prisão civil 



Prisão civil por descumprimento de prestação alimentícia e dívida pretérita. A Primeira Turma 

concedeu “habeas corpus” para afastar a custódia do paciente, preso em virtude de não ter efetuado o 

pagamento de prestação alimentícia. O Colegiado ressaltou que a prisão foi determinada em virtude de 

débito referente ao período compreendido entre 2006 e 2010. 13 Concluiu que a prisão por dívida é 

pertinente apenas no caso de descumprimento inescusável de prestação alimentícia, não sendo cabível 

quando se referir à execução de débito passado. HC 121426/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 

14.3.2017. (MS-121426) (Informativo 857, 1ª Turma) 

 

Tema: Bens – terrenos de marinha 

Bens da União Terrenos de marinha localizados em ilhas costeiras sede de Municípios e bens federais. 

A Emenda Constitucional (EC) 46/2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do art. 20, 

VII, da Constituição Federal (CF), sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos situados em ilhas 

costeiras sede de Municípios. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, negou provimento a 

recurso extraordinário em que se discutia a situação dominial, à luz do art. 20, IV, da CF, dos terrenos de 

marinha e seus acrescidos localizados em ilha costeira com sede de Município — no caso, Vitória/ES — 

após a promulgação da Emenda Constitucional (EC) 46/2005. O Colegiado entendeu que os terrenos de 

marinha e seus acrescidos situados na ilha costeira em que sediado o Município de Vitória constituem 

bens federais. Inicialmente, observou que a alteração introduzida pela EC 46/2005 criou, no 

ordenamento jurídico, exceção à regra geral então vigente sobre a propriedade das ilhas costeiras. Com 

a redação conferida ao art. 20, IV, da CF pelo constituinte derivado, deixaram de pertencer à União as 

ilhas costeiras em que sediados entes municipais, expressamente ressalvadas, no novo comando 

constitucional, as “áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal e as referidas no art. 

26, II”, que remanesceram no patrimônio federal. Entretanto, com a mencionada alteração, não mais se 

poderia presumir a propriedade da União sobre terras localizadas nas ilhas em que contida sede de 

Município, ou seja, com a EC 46/2005, deixou de constituir título hábil a ensejar o domínio da União o 

simples fato de determinada área estar localizada em ilha costeira, se nela estiver sediado Município. 

Desse modo, a propriedade da União sobre determinada área depende da existência de outro título 

para legitimá-la. Para o devido equacionamento da controvérsia, é necessário ter presente o art. 20, VII, 

da CF, cuja redação, dada pelo constituinte originário, a incluir, entre os bens da União, “os terrenos de 

marinha e seus acrescidos”, foi mantida mesmo após o advento da EC 46/2005. Desse modo, a EC 

46/2005 nada alterou o regime jurídico-constitucional dos terrenos de marinha. Referiu-se à legislação 

de regência do instituto em vigor (1). Como bens públicos dominiais, “podem ser utilizados pela 

Administração inclusive para obtenção de resultados econômicos, o que supõe a possibilidade de uso 

pelos particulares”. Essa utilização pode ser formalizada por meio dos competentes instrumentos 

previstos pelo Direito, entre os quais o aforamento e a ocupação. Nessa forma de utilização do bem 

público por particular, o senhorio e proprietário do terreno é a União (CF, art. 20, VII), que possui o 

domínio direto do imóvel. A renda anual auferida pelo ente estatal é denominada foro, e a transmissão 

do bem, por ato “inter vivos”, onerosa ou gratuita, deve ser comunicada à União, que, não exercendo 

seu direito de compra, receberá o pagamento de laudêmio. O CC/2002, muito embora proíba, na esfera 

privada, a constituição de novas enfiteuses, remete o regramento do instituto, quanto aos terrenos de 

marinha e seus acrescidos, às disposições estabelecidas em lei especial, hoje, o Decreto-Lei 9.760/1946, 

entre outras normas esparsas. O Colegiado asseverou que o deslinde da controvérsia depende, 

essencialmente, da interpretação conferida ao inciso IV do art. 20 da CF, em sua redação atual. 

Estabelecida a regra geral de que constituem bens da União as ilhas oceânicas e as costeiras, o 

constituinte derivado excepcionou, no tocante ao domínio federal sobre as últimas, as que contenham a 

sede de Municípios, que foram trespassadas à propriedade municipal. Ressalvou, em seguida, “áreas 

afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal”, bens que, não obstante situados em 



território municipal, pertencem à União. Consignou que uma interpretação sistemática do texto 

constitucional conduz à conclusão inarredável de que a alteração introduzida no inciso IV do art. 20 pela 

EC 46/2005 não teve o condão de mudar o regime patrimonial dos bens referidos no inciso VII nem de 

nenhum outro bem arrolado no mencionado dispositivo. Assim, a leitura proposta pelo recorrente, no 

sentido de que os terrenos de marinha e acrescidos foram transferidos ao ente municipal, leva à 

conclusão desarrazoada de que todos os demais bens constitucionalmente atribuídos à dominialidade 

da União — tais como potenciais de energia elétrica, recursos minerais, terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios —, se situados nas ilhas municipais, estão, após a EC 46/2005, igualmente 

excluídos do patrimônio federal. Assim, as ressalvas constantes da parte final do dispositivo emendado 

devem ser compreendidas como adendos aos demais bens integrantes do acervo patrimonial da União. 

Ademais, os terrenos de marinha e seus acrescidos, do ponto de vista histórico, já integravam o rol de 

bens da União, mesmo antes de as ilhas costeiras passarem a compor o patrimônio federal, a reforçar o 

rechaço à tese de que teria sido alterado o tratamento jurídico a eles conferido em razão da 

modificação introduzida pela EC 46/2005 na propriedade das ilhas marítimas. Também destoa do 

sistema de distribuição de bens entre as entidades da Federação entender que os Municípios sediados 

em ilhas sejam proprietários dos terrenos de marinha, e não o sejam os Municípios costeiros. Com a EC 

46/2005, portanto, as ilhas costeiras em que situada a sede de Município passaram a receber o mesmo 

tratamento da porção continental do território brasileiro no tocante ao regime de bens da União. A 

Corte salientou o fato de ter sido o princípio da isonomia a “ratio essendi” das propostas de emenda à 

Constituição que deram origem à EC 46/2005. A isonomia aspirada pelo constituinte derivado operou-se 

em prestígio da autonomia municipal preconizada na Carta de 1988 e cuidou de equiparar o regime 

jurídico-patrimonial das ilhas costeiras em que sediados Municípios àquele incidente sobre suas porções 

continentais, favorecendo a promoção dos interesses locais e o desenvolvimento da região. Equivocado 

supor que, no afã de se estabelecer tratamento isonômico entre Municípios continentais e insulares, se 

devesse adotar, entre duas interpretações possíveis, aquela que elastecesse o comando constitucional 

ao ponto de, sem motivo justificado, lhes conceder tratamento diferenciado. Na averiguação dos efeitos 

da EC 46/2005 sobre o regime patrimonial dos bens arrolados no art. 20, VII, da CF, deve-se adotar 

interpretação que privilegie a realização da igualdade preconizada no sistema constitucional pátrio. A 

pretendida geração de efeitos desuniformes com relação aos terrenos de marinha e acrescidos situados 

nos Municípios com sede em território continental e aqueles sediados nas ínsulas costeiras carece de 

“elemento diferencial” que a autorize. Dessa forma, em respeito ao princípio da isonomia, cumpre 

entender incidente a previsão contida no art. 20, VII, da CF sobre ilhas costeiras e continente, 

indistintamente. Dessa forma, o Plenário concluiu serem incólumes as relações jurídicas decorrentes da 

propriedade da União sobre as áreas referidas no inciso VII do art. 20 da CF após a modificação 

promovida no inciso IV do mesmo dispositivo pela EC 46/2005. Vencido o ministro Marco Aurélio, que 

dava provimento ao recurso. Para ele, diante da EC 46/2005, não se haveria como concluir que os 

terrenos de ilhas costeiras, em que se tem sede do Município, continuam na propriedade da União.  

(1) Decreto-Lei 9.760/1946: “Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) 

metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 

1831: a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça 

sentir a influência das marés; b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a 

influência das marés. Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo a influência das marés é caracterizada 

pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, que ocorra em 

qualquer época do ano. Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural 

ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha.” RE 

636199/ES, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 27.4.2017. (RE-636199) (Informativo 862, Plenário, 

Repercussão Geral) 1ª Parte 

Tema: Declaração de Inconstitucionalidade Art. 1790, do CC 



Tese: No sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre 
cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 
1829 do Código Civil. (RE n. 646721 e RE n. 878.694) 
Decisão: O Tribunal, por maioria, [...] deu provimento ao recurso, para reconhecer de forma incidental a 
inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 e declarar o direito do recorrente de participar da 
herança de seu companheiro em conformidade com o regime jurídico estabelecido no art. 1.829 do 
Código Civil de 2002[...]. Em seguida, o Tribunal [...]  fixou tese nos seguintes termos: “É inconstitucional 
a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, 
devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 
1.829 do CC/2002. 
 
CONSUMIDOR 

Tema: Indenização por extravio de bagagem 

Tema 210 - Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com 
fundamento na Convenção de Varsóvia.  
Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 210 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do 

Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, deu provimento ao recurso 

extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar 

estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos 

internacionais posteriores. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "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", vencido o Ministro Marco Aurélio. Não 

votou o Ministro Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada 

anterior. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 25.5.2017. RE n. 636.331, Rel. Min. 

Gilmar Mendes. 


