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Dezembro 2019

STJ EDITA NOVA SÚMULA
Súmula 637-STJ: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação 
possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o 
domínio.

Imagine a seguinte situação hipotética:

João ajuizou ação de reintegração de posse contra Pedro alegando que o réu invadiu o seu sítio.

Foi, então, que o INCRA (autarquia federal) apresentou oposição alegando que nenhum dos dois (nem 
autor nem réu) tinha direito. Isso porque o terreno em discussão pertenceria a ele (INCRA), de forma que 
os particulares em questão não teriam a posse sobre o bem. 

O juiz não admitiu a intervenção do INCRA no processo alegando que, em ação possessória não se admi-
te oposição, mesmo que se trate de bem público, porque nesse tipo de demanda discute-se a posse do 
imóvel, de forma que o INCRA não poderia intervir discutindo o domínio (propriedade).

O magistrado invocou, como fundamento legal, o art. 557 do CPC/2015:

Art. 557.  Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de 
reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

O argumento utilizado pelo magistrado é aceito pela jurisprudência atual do STJ?

NÃO.

Em ação possessória entre particulares é cabível o oferecimento de oposição pelo ente público, alegan-
do-se incidentalmente o domínio de bem imóvel como meio de demonstração da posse.
STJ. Corte Especial. EREsp 1.134.446-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21/03/2018 (Info 623).
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Acesso à justiça

O STJ afirmou que, neste caso, não se deve aplicar o art. 557 do CPC/2015, sob pena de o Poder Público 
ficar sem ter como defender sua propriedade, o que violaria a garantia constitucional de acesso à justiça 
(art. 5º, XXXV, da CF/88). 

Não se poderia conceber que o Poder Público, sendo titular do bem público, possa ser impedido de pos-
tular em juízo a observância do seu direito simplesmente pelo fato de que particulares se anteciparam e 
estão discutindo entre eles a posse.

Oposição discute também posse e, apenas incidentalmente, o domínio do bem público

Quando se trata de bens públicos, não se pode exigir da Administração Pública que demonstre o poder fí-
sico sobre o imóvel, para que se caracterize a posse sobre o bem. Esse procedimento é incompatível com 
a amplitude das terras públicas, notadamente quando se refere a bens de uso comum e dominicais. 

A posse do Estado sobre seus bens deve ser considerada permanente, independendo de atos materiais 
de ocupação, sob pena de tornar inviável conferir aos bens do Estado a proteção possessória.

Disso decorre que a ocupação dos bens públicos por particulares não significa apenas um ato contrário 
à propriedade do Estado, mas também um verdadeiro ato de esbulho contra a posse da Administração 
Pública sobre esses bens. 

Desse modo, se dois particulares estão discutindo a posse de um bem público e há a oposição do Poder 
Público, este também estará discutindo a posse do Estado sobre a área.

Não significa que o proprietário irá vencer

Não se está a afirmar que o proprietário haverá de se sagrar sempre vencedor da demanda possessória. 
Tanto assim que o parágrafo único do art. 557 do CPC/2015 veio a dispor que “Não obsta à manutenção 
ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. 

Com efeito, a tutela possessória há de ser concedida àquele que tenha melhor posse, que poderá ser não 
o proprietário, mas o arrendatário, o cessionário, o locatário, o depositário etc.

OUTRAS NOVAS SÚMULAS
Súmula 638-STJ: É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição finan-
ceira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de 
contrato de penhor civil.

Súmula 639-STJ: Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, 
determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

DIREITO ADMINISTRATIVO

 � Se a Eletrobrás e a União foram con-
denadas a pagar valores decorren-
tes do empréstimo compulsório so-
bre consumo de energia elétrica e a 
Eletrobrás quitou toda a dívida com 
o particular, ela não poderá pedir o 
ressarcimento da União

Não há direito de regresso, portanto, não é 
cabível a execução regressiva proposta pela 
Eletrobrás contra a União em razão da conde-
nação das mesmas ao pagamento das dife-
renças na devolução do empréstimo compul-
sório sobre o consumo de energia elétrica ao 
particular contribuinte da exação.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.576.254-RS, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
26/06/2019 (recurso repetitivo – Tema 963) 
(Info 655).

 �A contribuição previdenciária paga 
pelo servidor não deve incidir sobre 
parcelas que não são incorporadas à 
sua aposentadoria

Em adequação ao entendimento do STF, não 
incide contribuição previdenciária sobre verba 
não incorporável aos proventos de aposen-
tadoria do servidor público, tais como terço 
de férias, serviços extraordinários, adicional 
noturno e adicional de insalubridade.

STJ. 1ª Turma. EDcl no AgInt no REsp 
1.659.435-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, julgado em 03/09/2019 (Info 656).

 �Mesmo depois de terem-se passado 
mais de 5 anos, a Administração 
Pública pode anular a anistia políti-
ca concedida quando se comprovar 
a ausência de perseguição política, 
desde que respeitado o devido pro-
cesso legal e assegurada a não devo-
lução das verbas já recebidas

No exercício do seu poder de autotutela, 
poderá a Administração Pública rever os atos 
de concessão de anistia a cabos da Aeronáu-
tica com fundamento na Portaria 1.104/1964, 
quando se comprovar a ausência de ato com 
motivação exclusivamente política, asseguran-
do-se ao anistiado, em procedimento admi-
nistrativo, o devido processo legal e a não 
devolução das verbas já recebidas.

Ex: 2003, João, ex-militar da Aeronáutica, 
recebeu anistia política, concedida por meio 
de portaria do Ministro da Justiça. Em 2006, a 
AGU emitiu nota técnica fazendo alguns ques-
tionamentos sobre a forma indevida pela qual 
estavam sendo concedidas anistias políticas, 
dentre elas a que foi outorgada a João. Em 
2011, o Ministro da Justiça determinou que 
fossem revistas as concessões de anistia de 
inúmeros militares, inclusive a de João. Em 
2012, foi aberto processo administrativo para 
examinar a situação de João e, ao final, deter-
minou-se a anulação da anistia política. Mesmo 
tendo-se passado mais de 5 anos, a anulação 
do ato foi possível, seja por força da parte final 
do art. 54 da Lei nº 9.784/99, seja porque o 
prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 
não se aplica quando o ato a ser anulado 
afronta diretamente a Constituição Federal.

STF. Plenário. RE 817338/DF, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 16/10/2019 (repercussão 
geral – Tema 839) (Info 956).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Em regra, a competência para dar nome a logradouros públicos é do Prefeito, por 
meio de decreto; contudo, a lei orgânica poderá prever essa competência também 
para a Câmara Municipal, por meio de lei, desde que não exclua a do Prefeito

A Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP previu que cabe à Câmara Municipal legislar sobre “de-
nominação de próprios, vias e logradouros públicos” (art. 33, XII).

O STF afirmou que se deve realizar uma interpretação conforme a Constituição Federal para o fim 
de reconhecer que existe, no caso, uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) 
e Legislativo (lei formal) para o exercício da competência destinada à denominação de próprios, vias 
e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

Assim, tanto o chefe do Poder Executivo (mediante decreto) como também a Câmara Municipal (por 
meio de lei) podem estabelecer os nomes das vias e logradouros públicos.

STF. Plenário. RE 1151237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/10/2019 (Info 954).

 �O art. 132 da CF/88 confere à PGE atribuição para a consultoria jurídica e a 
representação judicial apenas no que se refere à administração pública direta, 
autárquica e fundacional

É inconstitucional lei estadual que confira à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) competência para 
controlar os serviços jurídicos e para fazer a representação judicial de empresas públicas e socieda-
des de economia mista, inclusive com a possibilidade de avocação de processos e litígios judiciais 
dessas estatais.

Essa previsão cria uma ingerência indevida do Governador na administração das empresas públicas 
e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado.

O art. 132 da CF/88 confere às Procuradorias dos Estados/DF atribuição para as atividades de con-
sultoria jurídica e de representação judicial apenas no que se refere à administração pública direta, 
autárquica e fundacional.

STF. Plenário. ADI 3536/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2/10/2019 (Info 954).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É formalmente inconstitucional resolução do Senado que autoriza que os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios transfiram a cobrança de suas dívidas 
ativas a instituições financeiras

A Resolução 33/2006, do Senado Federal, autorizou que os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios transferissem a cobrança de suas dívidas ativas, por meio de endossos-mandatos, a institui-
ções financeiras.

Essa Resolução foi editada sob o fundamento de que estaria tratando sobre operações de crédito, 
nos termos do art. 52, VII, da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) VII - dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal.

O STF julgou inconstitucional essa Resolução porque a cessão a instituições financeiras, por endos-
so-mandato, de valores inscritos em dívida ativa estatal não pode ser enquadrada no conceito de 
operação de crédito (art. 29, III, da LC 101/2000).

Não há, portanto, correspondência entre o conceito de operação de crédito da LRF e a “cessão” dis-
ciplinada pela Resolução nº 33/2006.

A alteração na forma de cobrança da dívida ativa (seja ela tributária ou não-tributária) exige lei em 
sentido estrito, de modo que não pode o Senado Federal disciplinar a matéria por meio de resolução.

STF. Plenário. ADI 3786/DF e ADI 3845/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 3/10/2019 
(Info 954).

 �Uma lei que tenha destinatários determináveis continua possuindo caráter abs-
trato e geral e pode ser impugnada por meio de ADI

O fato de uma lei possuir destinatários determináveis não retira seu caráter abstrato e geral, tam-
pouco a transforma em norma de efeitos concretos.

STF. 1ª Turma. RE 1186465 AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Mesmo que uma lei seja fruto de acordo homologado judicialmente, ela poderá 
ser objeto de ADI, não havendo violação da coisa julgada material

Foi proposta ADI contra lei municipal. O TJ não conheceu da ação sobe o argumento de que a lei im-
pugnada seria fruto de um acordo homologado judicialmente. Logo, não seria possível rediscutir a 
matéria por meio de ação direta de inconstitucionalidade considerando que haveria violação à coisa 
julgada material. O STF concordou com essa conclusão?

NÃO. O fato de a lei norma ter sido aplicada em casos concretos, com decisões transitadas em julga-
do, em nada interfere na possibilidade dessa mesma norma ser analisada, abstratamente, em sede 
de ação direta de inconstitucionalidade.

Acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle concentrado de constitucio-
nalidade das leis.

STF. 1ª Turma. RE 1186465 AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

 �Ministério Público possui legitimidade para propor ACP em defesa de direitos 
sociais relacionados com o FGTS

O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos 
sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

STF. Plenário. RE 643978/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/10/2019 (repercussão 
geral – Tema 850) (Info 955).

Em provas, tenha cuidado com a redação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85: 

Art. 1º (...) Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envol-
vam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou 
outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determina-
dos. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35/2001)

Se for cobrada a mera transcrição literal deste dispositivo em uma prova objetiva, provavelmente, 
esta será a alternativa correta.

DIREITO CONSTITUCIONAL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O arbitramento do aluguel provisório na ação revisional faz nascer a obrigação 
do locatário de pagar esse novo valor e, se não o fizer, tais quantias já poderão ser 
incluídas na execução que pedia o pagamento de aluguéis atrasados

Na execução de contrato locatício, é possível a inclusão dos aluguéis vencidos no curso do processo 
com base em valor fixado provisoriamente em anterior ação revisional.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.714.393-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

 � Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas 
em caso de resolução judicial do contrato por iniciativa do promitente comprador 
de forma diversa da cláusula penal convencionada

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em 
que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da 
cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.740.911-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado 
em 14/08/2019 (recurso repetitivo – Tema 1002) (Info 654).

Obs: nos contratos celebrados a partir da Lei nº 13.786/2018 (28/12/2018), os juros de mora incidem a 
partir da citação válida, nos termos dos arts. 397 e 405 do Código Civil.

 �No acordo ficou ajustado que o devedor pagaria a pensão durante certo tempo; 
passado esse período, o indivíduo, por mera liberalidade, continuou pagando; isso 
não significa, contudo, que ele passou a ter o dever de pagar para sempre a pensão

Obrigação alimentar extinta, mas mantida por longo período de tempo por mera liberalidade do ali-
mentante, não pode ser perpetuada com fundamento no instituto da surrectio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.789.667-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas 
Bôas Cueva, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A genitora do menor alimentando pode prosseguir, em nome próprio, com a exe-
cução de alimentos, a fim de receber os valores referentes aos débitos alimenta-
res vencidos, mesmo após a transferência da titularidade da guarda da criança 
para o pai executado?

A mãe tem legitimidade para prosseguir na execução de pensão alimentícia proposta à época em que 
era guardiã do filho menor, ainda que depois disso a guarda tenha sido transferida ao pai executado?

4ª Turma do STJ: SIM.

A genitora que, ao tempo em que exercia a guarda judicial do filho, representou-o em ação de 
execução de débitos alimentares possui legitimidade para prosseguir no processo executivo com 
intuito de ser ressarcida, ainda que, no curso da cobrança judicial, a guarda tenha sido transferida 
ao genitor (executado).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.410.815-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 9/8/2016 (Info 590).

3ª Turma do STJ: NÃO.

A genitora do alimentando não pode prosseguir na execução de alimentos, em nome próprio, a fim 
de perceber os valores referentes aos débitos alimentares vencidos, após a transferência da titulari-
dade da guarda do menor ao executado.

Não se pode falar em sub-rogação no caso, considerando que o direito aos alimentos possui caráter 
personalíssimo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.771.258-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/08/2019 (Info 654).

 �O indivíduo que recebeu um imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade 
pode transferir esse imóvel por meio de testamento, considerando que a cláusu-
la de inalienabilidade vitalícia dura apenas enquanto o beneficiário estiver vivo

As cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade não tornam nulo o testa-
mento, que dispõe sobre transmissão causa mortis do bem gravado.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.641.549-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/08/2019 (Info 654).

DIREITO CIVIL
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 � É possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico 
do marido ao nome da mulher durante a convivência matrimonial

O cônjuge pode acrescentar sobrenome do outro (§ 1º do art. 1.565, do Código Civil).

Em regra, o sobrenome do marido/esposa é acrescido no momento do matrimônio, sendo essa 
providência requerida no processo de habilitação do casamento.

A despeito disso, não existe uma vedação legal expressa para que, posteriormente, no curso do 
relacionamento, um dos cônjuges requeira o acréscimo do outro patronímico do seu cônjuge por 
meio de ação de retificação de registro civil, especialmente se o cônjuge apresenta uma justificativa.

Vale ressaltar que o art. 1.565, §1º do CC não estabelece prazo para que o cônjuge adote o apelido 
de família do outro, em se tratando, no caso, de mera complementação, e não alteração do nome.

Assim, é possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patronímico do marido ao 
nome da mulher durante a convivência matrimonial.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.648.858-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/08/2019 
(Info 655).

 � Se o FIDC for cessionário de título de crédito de um banco, ele pode cobrar a 
mesma taxa de juros porque esse fundo se amolda à definição legal de institui-
ção financeira

Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs amoldam-se à definição legal de instituição 
financeira e não se sujeitam à incidência da limitação de juros da Lei da Usura.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.634.958-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/08/2019 (Info 655).

 � Em um contrato de cessão de crédito tendo por cessionário Fundo de Investi-
mento em Direitos Creditórios - FIDC, é válida a previsão contratual de fiança, 
garantindo os riscos em caso de inadimplência dos devedores

É válida a celebração de contrato acessório de fiança na cessão de crédito em operação de securiti-
zação de recebíveis, tendo por cessionário um FIDC (Fundo de Investimento em Direito Creditório).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.726.161-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/08/2019 (Info 655).

Observação: o entendimento acima é diferente do caso das factorings.

Não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no que se refere, espe-
cificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é 
provocada pela própria empresa faturizada (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1385554/SE, Rel. Min. 
Antonio Carlos Ferreira, julgado em 09/09/2019).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete à justiça comum estadual 
julgar ação de obrigação de fazer 
cumulada com reparação de danos 
materiais e morais ajuizada por 
motorista de aplicativo pretendendo 
a reativação de sua conta UBER para 
que possa voltar a usar o aplicativo e 
realizar seus serviços

Compete à justiça comum estadual julgar ação 
de obrigação de fazer, cumulada com repara-
ção de danos materiais e morais, ajuizada por 
motorista de aplicativo, pretendendo a reativa-
ção de sua conta UBER para que possa voltar a 
usar o aplicativo e realizar seus serviços.

As ferramentas tecnológicas disponíveis atual-
mente permitiram criar uma nova modalidade 
de interação econômica, fazendo surgir a eco-
nomia compartilhada (sharing economy), em 
que a prestação de serviços por detentores de 
veículos particulares é intermediada por apli-
cativos geridos por empresas de tecnologia. 
Nesse processo, os motoristas, executores 
da atividade, atuam como empreendedores 
individuais, sem vínculo de emprego com a 
empresa proprietária da plataforma.

STJ. 2ª Seção. CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura 
Ribeiro, julgado em 28/08/2019 
(Info 655).

 � Em ação possessória ajuizada pelo 
fazendeiro que teve o imóvel inva-
dido por indígenas, não cabe a rea-
lização de laudo antropológico para 
examinar se são terras indígenas

É inadequada a discussão acerca da tradi-
cionalidade da ocupação indígena em ação 
possessória ajuizada por proprietário de 
fazenda antes de completado o procedimen-
to demarcatório.  

Assim, não cabe produção de laudo antro-
pológico em ação possessória ajuizada por 
proprietário de fazenda ocupada por grupo 
indígena.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.650.730-MS, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 
20/08/2019 (Info 655).

DIREITO CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �No CC/1916, o cônjuge viúvo que casasse de novo ou constituísse união estável per-
dia o direito real de habitação; no CC/2002, não mais existe essa causa de extinção

Se o cônjuge sobrevivente casar novamente ou constituir uma união estável, ele perderá o direito 
real de habitação? Ex: João era casado com Maria. Faleceu, deixando quatro filhos e, como herança, 
um único apartamento, que estava em seu nome e onde morava com a esposa. Diante desse cená-
rio, Maria passou a ter direito real de habitação sobre o imóvel. Suponhamos que 10 anos após a 
morte de João, Maria passou a viver em união estável com Pedro. Ela perderá o direito real de habi-
tação sobre o imóvel?

• Se a morte do autor da herança ocorreu na vigência do CC/1916: SIM.

• A constituição de união estável superveniente à abertura da sucessão, ocorrida na vigência do 
Código Civil de 1916, afasta o estado de viuvez previsto como condição resolutiva do direito real de 
habitação do cônjuge supérstite.

• Se a morte do autor da herança ocorreu na vigência do CC/2002: NÃO (posição majoritária da doutrina).

O Código Civil de 1916 previa que o direito real de habitação seria extinto caso o cônjuge sobrevivente 
deixasse de ser viúvo, ou seja, caso se casasse ou iniciasse uma união estável (art. 1.611, § 2º). Como 
o CC-2002 não repetiu essa regra, entende-se que houve um silêncio eloquente e que não mais existe 
causa de extinção do direito real de habitação em caso de novo casamento ou união estável.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.617.636-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/08/2019 (Info 655).

 � Bem furtado pode ser objeto de usucapião, desde que tenha cessado a clandestinidade

É possível a usucapião de bem móvel proveniente de crime após cessada a clandestinidade ou 
a violência.

Nos termos do art. 1.261 do CC/2002, aquele que exercer a posse de bem móvel, interrupta e incon-
testadamente, por 5 anos, adquire a propriedade originária do bem, fazendo sanar todo e qualquer 
vício anterior.

A apreensão física da coisa por meio de clandestinidade (furto) ou violência (roubo) somente induz 
a posse após cessado o vício (art. 1.208 do CC/2002), de maneira que o exercício ostensivo do bem é 
suficiente para caracterizar a posse mesmo que o objeto tenha sido proveniente de crime.

Caso concreto: indivíduo adquiriu caminhão por meio de financiamento bancário, com emissão de 
registro perante o órgão público competente, ao longo de mais de 20 anos. Depois se descobriu que o 
veículo havia sido furtado antes da aquisição. Pode-se reconhecer que houve a aquisição por usucapião, 
sendo irrelevante se analisar se houve a inércia do anterior proprietário (vítima do furto) ou se o usuca-
piente conhecia a ação criminosa anterior à sua posse.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.637.370-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/09/2019 (Info 656).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A prova documental é o único meio 
apto a demonstrar a existência da 
sociedade de fato entre os sócios

A prova escrita constitui requisito indispensá-
vel para a configuração da sociedade de fato 
perante os sócios entre si.

Caso concreto: Daniel e Alessandra casaram-
-se sob o regime da separação convencio-
nal de bens. Durante o casamento, Daniel 
montou um restaurante. Apesar de não ser 
sócia, Alessandra trabalhava no restaurante, 
auxiliando o marido. Quando se divorciaram, 
Alessandra ajuizou ação pedindo para ser 
reconhecida a existência de sociedade de fato 
(sociedade em comum) no restaurante, ou 
seja, que ela fosse tida como sócia de Daniel. 
O pedido foi negado em razão da ausência 
de qualquer prova escrita dessa sociedade de 
fato. Além disso, também se considerou que 
não havia affectio societatis entre as partes e 
que não restou demonstrado que a mulher 
praticasse atos de gestão ou que tivesse assu-
mido os riscos do negócio juntamente com o 
ex-marido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.706.812-DF, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 
03/09/2019 (Info 656).

 �Determinada pessoa ajuizou ação 
de investigação de paternidade con-
tra o suposto pai e esta foi julgada 
improcedente; transitou em julga-
do; o suposto pai morreu; eventual 
ação rescisória contra esta senten-
ça deve ser proposta contra os her-
deiros (e não contra o espólio)

A ação rescisória de sentença proferida em 
ação de investigação de paternidade cujo ge-
nitor é pré-morto deve ser ajuizada em face 
dos herdeiros, e não do espólio.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.667.576-PR, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 10/09/2019 
(Info 656).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Ainda que a iniciativa pelo descredenciamento tenha partido da clínica médica, 
o plano de saúde tem o dever de comunicar esse fato aos consumidores e à ANS 
com 30 dias de antecedência e o dever de substituir a entidade conveniada por 
outra equivalente

A operadora de plano de saúde só poderá validamente alterar a lista de conveniados, ou seja, só 
poderá fazer o descredenciamento de estabelecimentos hospitalares, clínicas médicas, laboratórios, 
médicos e outros serviços, se cumprir dois requisitos legais previstos no art. 17 da Lei nº 9.656/98 
(Lei dos Planos de Saúde):

a) deverá substituir a entidade conveniada que saiu por outra equivalente, de forma a manter a qua-
lidade dos serviços contratados inicialmente; e 

b) deverá comunicar os consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com 30 dias 
de antecedência.

Esses dois deveres existem mesmo que a iniciativa pelo descredenciamento tenha partido de clínica 
médica. 

STJ. 1ª Turma. REsp 1.561.445-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/08/2019 
(Info 654).

 � Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pa-
gas em caso de resolução judicial do contrato por iniciativa do promitente com-
prador de forma diversa da cláusula penal convencionada

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em 
que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da 
cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.740.911-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado 
em 14/08/2019 (recurso repetitivo – Tema 1002) (Info 654).

Obs: nos contratos celebrados a partir da Lei nº 13.786/2018 (28/12/2018), os juros de mora incidem 
a partir da citação válida, nos termos dos arts. 397 e 405 do Código Civil.

DIREITO DO CONSUMIDOR
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Paciente que fez o procedimento em hospital não credenciado deve ser ressar-
cido, pelo plano de saúde, em relação às despesas que teve, segundo a tabela de 
valores do plano, mesmo que não fosse um caso de urgência ou emergência

É cabível o reembolso de despesas efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabeleci-
mento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora ainda que a situação não se 
caracterize como caso de urgência ou emergência, limitado ao valor da tabela do plano de saúde 
contratado.

O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 afirma que o reembolso de despesas médicas realizadas em hospital 
não credenciado ocorre em casos de urgência ou emergência. O STJ, contudo, confere uma interpre-
tação mais ampliativa desse dispositivo, afirmando que as hipóteses de urgência e emergência são 
apenas exemplos (e não requisitos) desse reembolso.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.760.955-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/06/2019 (Info 655).

 � Sujeita-se à decadência a restituição dos valores pagos a título de comissão de 
corretagem e de SATI, quando a causa de pedir é o inadimplemento contratual 
por parte da incorporadora, não se aplicando o entendimento fixado no tema 
repetitivo 938/STJ

No julgamento do REsp 1.551.956-SP (Tema 938), o STJ decidiu que é de 3 anos o prazo prescricional 
para que o adquirente pleiteie a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem 
ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI).

O prazo de 3 anos fixado pelo STJ no Tema 938 envolve demandas nas quais a causa de pedir é a 
abusividade da transferência desses valores para o consumidor. Em outras palavras, se o consumi-
dor alega que o pagamento da comissão de corretagem ou do SATI foi abusivo, o prazo prescricio-
nal é de 3 anos.

Esse prazo prescricional de 3 anos não se aplica, contudo, no caso em que o adquirente pleiteia a 
resolução do contrato em virtude do inadimplemento da incorporadora (que atrasou na entrega do 
imóvel) e, como consequência disso, pede também a devolução de todos os valores pagos, inclusive 
da comissão de corretagem e do SATI.

Se o adquirente ajuíza ação contra a incorporadora cuja causa de pedir é o inadimplemento do 
contrato e o pedido é a devolução dos valores pagos, temos aí o exercício de um direito potestativo, 
que não está sujeito a prescrição, mas sim decadência. 

Logo, não se aplica o Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de 
corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.737.992-RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019 
(Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A simples comercialização de ali-
mento industrializado contendo 
corpo estranho é suficiente para con-
figuração do dano moral ou é neces-
sária a sua ingestão?

Para ocorrer indenização por danos morais 
em função do encontro de corpo estranho em 
alimento industrializado, é necessária a sua 
ingestão?

• SIM. Só há danos morais se consumir o cor-
po estranho. Vale ressaltar que, para gerar 
danos morais, a ingestão pode ser apenas 
parcial. Posição da 4ª Turma do STJ.

STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 489.030/SP, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
16/04/2015.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1299401/SP, 
Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/02/2019.

• NÃO. A simples comercialização de alimento 
industrializado contendo corpo estranho é 
suficiente para configuração do dano moral. 
Posição da 3ª Turma do STJ.

STJ. 3ª Turma. REsp 1828026/SP, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 10/09/2019 (Info 656).

 � Consumidor comprou um produto 
pela internet e que nunca foi entre-
gue; o banco não pode ser responsa-
bilizado solidariamente pelo simples 
fato de o pagamento ter sido feito 
mediante boleto bancário

Banco não é responsável por fraude em 
compra on-line paga via boleto quando não 
se verificar qualquer falha na prestação do 
serviço bancário.

Caso concreto: o consumidor comprou, pela 
internet, um produto de uma loja virtual. 
Ocorre que a loja não entregou a mercadoria. 
O consumidor pretendia a responsabilidade 
solidária do banco pelos danos sofridos em 
razão de o pagamento ter sido realizado por 
boleto bancário. O STJ não concordou.

O banco não pode ser considerado um for-
necedor da relação de consumo que causou 
prejuízos ao consumidor, pois não se verifica 
qualquer falha na prestação de seu serviço 
bancário apenas por ter emitido o boleto utili-
zado para pagamento.

Não pertencendo à cadeia de fornecimento 
em questão, não há como responsabilizar o 
banco pelos produtos não recebidos. Ade-
mais, também não se pode considerar esse 
suposto estelionato como uma falha no dever 
de segurança dos serviços bancários.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.786.157-SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 03/09/2019 
(Info 656).

DIREITO DO CONSUMIDOR
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Ex-empregado (demitido ou aposentado) pode ter direito de continuar no pla-
no de saúde coletivo que era oferecido aos funcionários; contudo, se a empresa 
e a operadora rescindirem o contrato para todos, esse ex-empregado também 
não terá mais direito de continuar

Inviável a manutenção do ex-empregado como beneficiário do plano de saúde coletivo após a 
rescisão contratual da pessoa jurídica estipulante com a operadora do plano.

Ex: João era funcionário da empresa que oferecia plano de saúde coletivo; foi demitido sem 
justa causa; ele tem direito de continuar no plano, cumpridas as exigências do art. 30 da Lei nº 
9.656/98; ocorre que, se, posteriormente, a empresa cancelar o plano para seus funcionários, esse 
ex-empregado também perderá o direito de continuar.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.898-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2019 (Info 656).

 �Mesmo que exista autorização para 
que um nome civil seja registrado 
como marca, para que esse nome seja 
registrado como nova marca não 
abrangida pela primeira, será neces-
sária nova autorização do titular

Cada novo registro de signo distintivo como 
marca, ainda que de mesma titularidade, deve 
atender todos os requisitos de registrabilida-
de, inclusive quanto à autorização do titular 
do nome civil eventualmente utilizado.

Caso concreto: Hospital Albert Einstein, mes-
mo tendo autorização para utilizar o nome 
civil “Albert Einstein” no hospital, só pode 
registrar uma nova marca denominada “Uni-
dade Diagnóstica Einstein Jardins” se tiver 
nova autorização específica do detentor dos 
direitos autorais e de imagem do falecido 
físico alemão.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.715.806-RJ, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/08/2019 
(Info 654).

 �Não é necessário que o contrato de 
compra e venda com reserva de 
domínio tenha sido registrado no 
cartório para que ele fique excluído 
da recuperação judicial, conforme 
previsto no § 3º do art. 49 da Lei 
nº 11.101/2005

Os créditos concernentes a contrato de com-
pra e venda com reserva de domínio não 
estão sujeitos aos efeitos da recuperação 
judicial da compradora, independentemente 
de registro da avença em cartório.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.725.609-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019 
(Info 654).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �O administrador de um Fundo encerrado possui legitimidade para ser réu em 
ação de reparação de danos proposta por credor do Fundo que alega que a li-
quidação não foi correta considerando que, antes de haver a partilha do saldo 
entre os cotistas, deveria lhe ter sido paga uma dívida

O administrador do fundo de investimento é parte legítima para figurar no polo passivo de deman-
da em que se pretende a reparação de supostos danos resultantes de inadequada liquidação.

DPC Fund era um Fundo de Investimento em Participações, sendo administrado pelo Banco X. 
Decidiu-se fazer o encerramento do fundo. No procedimento de liquidação, o administrador calcu-
lou o ativo do fundo, fez o pagamento do passivo e o saldo foi dividido entre os cotistas. A empresa 
THA era uma das credoras do Fundo e afirmou que a liquidação não foi correta, considerando que 
o Fundo não cumpriu com algumas obrigações assumidas perante ela. Diante disso, a THA ajuizou 
ação de reparação de danos contra o Banco, administrador do Fundo. Segundo a teoria da asser-
ção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, o administrador do Fundo possui legiti-
midade passiva para a demanda.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/09/2019 
(Info 656).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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 �Não é cabível ação rescisória contra decisão do Presidente do Tribunal proferi-
da em suspensão de liminar

Não é cabível ação rescisória contra decisão do Presidente do STJ proferida em Suspensão de Limi-
nar e de Sentença, mesmo que transitada em julgado.

STJ. Corte Especial. AR 5.857-MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2019 
(Info 654).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Cabe agravo de instrumento contra 
a decisão interlocutória que acolhe 
ou afasta a arguição de impossibi-
lidade jurídica do pedido (mérito do 
processo – art. 1.015, II, do CPC/2015)

Cabe agravo de instrumento contra a decisão 
interlocutória que acolhe ou afasta a arguição 
de impossibilidade jurídica do pedido.

Com o CPC/2015, a possibilidade jurídica do 
pedido deixou de ser uma condição da ação 
e passou ser classificada como “questão de 
mérito”. Logo, se uma decisão interlocutória 
acolhe ou rejeita a arguição de impossibilida-
de jurídica do pedido, trata-se de decisão que 
versa sobre o mérito do processo, sendo cabí-
vel a interposição de agravo de instrumento, 
com fulcro no art. 1.015, II, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento con-
tra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre:

II - mérito do processo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.757.123-SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 13/08/2019 
(Info 654).

 �Não deve ser conhecido o recurso 
especial tirado de agravo de instru-
mento quando sobrevém sentença de 
extinção do processo sem resolução de 
mérito que não foi objeto de apelação

Não deve ser conhecido o recurso especial 
tirado de agravo de instrumento quando 
sobrevém sentença de extinção do processo 
sem resolução de mérito que não foi objeto 
de apelação.

Ex: juiz determinou que os autores fizessem 
a emenda da petição inicial, sob pena de 
indeferimento; os autores não concordaram 
e interpuseram agravo de instrumento, que 
não foi conhecido pelo TJ; contra esta decisão, 
foi manejado recurso especial; antes que o 
recurso especial fosse julgado, o juiz extinguiu 
o processo sem resolução do mérito indefe-
rindo a petição inicial pelo fato de não ter sido 
cumprida a diligência (emenda da petição ini-
cial); neste caso, os autores deveriam ter inter-
posto apelação contra a sentença; como não 
interpuseram, o recurso especial tirado do 
agravo de instrumento – e que ainda estava 
pendente de julgamento – não será conhecido 
porque houve a formação de coisa julgada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.750.079-SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 13/08/2019 
(Info 654).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Na execução fiscal não cabe a retenção de passaporte ou a suspensão da CNH 
como forma de compelir o executado a pagar o débito

Em execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a suspensão de passa-
porte e da licença para dirigir.

STJ. 1ª Turma. HC 453.870-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019 
(Info 654).

O entendimento acima é diferente no caso da execução “comum”. O STJ possui julgados dizendo 
que, na execução “comum”, é possível a adoção de meios executivos atípicos desde que, verifican-
do-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam 
adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às 
especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postula-
do da proporcionalidade (STJ. 3ª Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
23/04/2019).

 �Não cabe agravo de instrumento con-
tra a decisão interlocutória que, na 
segunda fase da ação de prestação 
de contas, defere prova pericial

A decisão interlocutória que, na segunda fase 
da ação de prestação de contas, defere a 
produção de prova pericial contábil, nomeia 
perito e concede prazo para apresentação de 
documentos, formulação de quesitos e no-
meação de assistentes, não é imediatamente 
recorrível por agravo de instrumento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.821.793-RJ, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019 
(Info 654).

 �Ministério Público possui legitimidade 
para propor ACP em defesa de direi-
tos sociais relacionados com o FGTS

O Ministério Público tem legitimidade para a 
propositura de ação civil pública em defesa 
de direitos sociais relacionados ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

STF. Plenário. RE 643978/SE, Rel. Min. Alexan-
dre de Moraes, julgado em 9/10/2019 (reper-
cussão geral – Tema 850) (Info 955).

Em provas, tenha cuidado com a redação do 
art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85: 

Art. 1º (...) Parágrafo único. Não será cabível 
ação civil pública para veicular pretensões 
que envolvam tributos, contribuições previ-
denciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35/2001)

Se for cobrada a mera transcrição literal deste 
dispositivo em uma prova objetiva, provavel-
mente, esta será a alternativa correta.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Compete à justiça comum estadual 
julgar ação de obrigação de fazer 
cumulada com reparação de danos 
materiais e morais ajuizada por 
motorista de aplicativo pretendendo 
a reativação de sua conta Uber para 
que possa voltar a usar o aplicativo e 
realizar seus serviços

Compete à justiça comum estadual julgar ação 
de obrigação de fazer cumulada com repara-
ção de danos materiais e morais ajuizada por 
motorista de aplicativo pretendendo a reativa-
ção de sua conta Uber para que possa voltar a 
usar o aplicativo e realizar seus serviços.

As ferramentas tecnológicas disponíveis atual-
mente permitiram criar uma nova modalidade 
de interação econômica, fazendo surgir a eco-
nomia compartilhada (sharing economy), em 
que a prestação de serviços por detentores de 
veículos particulares é intermediada por apli-
cativos geridos por empresas de tecnologia. 
Nesse processo, os motoristas, executores 
da atividade, atuam como empreendedores 
individuais, sem vínculo de emprego com a 
empresa proprietária da plataforma.

STJ. 2ª Seção. CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura 
Ribeiro, julgado em 28/08/2019 (Info 655).

 �A decisão interlocutória que majora 
a multa fixada para a hipótese de 
descumprimento de decisão ante-
cipatória de tutela anteriormente 
proferida é recorrível por agravo 
de instrumento

A decisão interlocutória que majora a multa 
que havia sido fixada inicialmente consiste em 
uma tutela provisória sendo, portanto, recor-
rível por agravo de instrumento com base no 
art. 1.015, I, do CPC/2015:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento con-
tra as decisões interlocutórias que versarem 
sobre:

I - tutelas provisórias;

Se é concedida uma tutela provisória e, poste-
riormente, é proferida uma segunda decisão 
interlocutória modificando essa tutela provi-
sória, pode-se considerar que esse segundo 
pronunciamento jurisdicional se enquadra no 
conceito de decisão interlocutória que verse 
sobre tutela provisória.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.827.553-RJ, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2019 
(Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A quota-parte do coproprietário ou 
cônjuge alheio à execução recairá 
sobre o produto da avaliação do 
bem indivisível

Imagine que um determinado imóvel indivisí-
vel pertença a duas pessoas. Uma delas está 
sendo executada e a outra não tem nenhuma 
relação com essa dívida cobrada.

Esse bem é penhorado. Esse imóvel poderá 
ser alienado, no entanto, depois de vendido 
deverá ser entregue ao coproprietário não 
responsável o valor de sua quota-parte. É o 
que prevê o caput do art. 843 do CPC/2015: 

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem 
indivisível, o equivalente à quota-parte do co-
proprietário ou do cônjuge alheio à execução 
recairá sobre o produto da alienação do bem.

Vale ressaltar, no entanto, que o bem indivi-
sível somente poderá ser alienado se o valor 
de alienação for suficiente para assegurar ao 
coproprietário não responsável 50% do valor 
de avaliação do bem:

Art. 843 (...) § 2º Não será levada a efeito ex-
propriação por preço inferior ao da avaliação 
na qual o valor auferido seja incapaz de ga-
rantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio 
à execução, o correspondente à sua quota-
-parte calculado sobre o valor da avaliação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.728.086-MS, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/08/2019 
(Info 655).

 � Compete à 1ª Seção do STJ (que apre-
cia matérias de direito público) julgar 
recurso no qual se discute a contrata-
ção ou não de aprovado em processo 
seletivo realizado por entidade do 
Sistema S (no caso, o SEBRAE)

Compete à Primeira Seção do Superior Tribu-
nal de Justiça processar e julgar feitos relati-
vos à contratação de candidatos inscritos em 
processo seletivo público para preenchimento 
de cargos em entidades do Sistema S.

O dirigente de entidade do Sistema S, como o 
Sebrae, ao praticar atos em certame público 
para ingresso de empregados, está a desem-
penhar ato típico de direito público, vinculan-
do-se ao regime jurídico administrativo.

STJ. Corte Especial. CC 157.870-DF, Rel. Min. 
Herman Benjamin, julgado em 21/08/2019 
(Info 656).

 � Juiz que não declara, de ofício, pres-
crição na ação de cobrança não viola 
literal disposição de lei para fins de 
ação rescisória, com base no art. 
485, V, CPC/1973

O fato de o magistrado não reconhecer, de 
ofício, a prescrição não redunda na ofensa à 
literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, 
a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 
485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015).

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.812-PR, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/09/2019 
(Info 656).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A parte pede que o juiz suspenda o processo alegando prejudicialidade externa 
(art. 313, V, “a”, CPC/2015); magistrado indefere; esse pronunciamento não pode 
ser equiparado a uma decisão sobre tutela provisória; logo, não cabe agravo de 
instrumento contra ele com base no inciso I do art. 1.015 do CPC/2015

A decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão 
prejudicial externa não equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, não 
é recorrível por agravo de instrumento.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.759.015-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2019 (Info 656).

 �A protocolização dos embargos à 
execução nos autos da própria ação 
executiva constitui vício sanável

Os embargos à execução deverão ser pro-
postos nos próprios autos da execução ou 
em autos apartados? Em autos apartados. É 
o que diz expressamente o § 1º do art. 914 
do CPC/2015:

Art. 914 (...) § 1º Os embargos à execução se-
rão distribuídos por dependência, autuados 
em apartado e instruídos com cópias das pe-
ças processuais relevantes, que poderão ser 
declaradas autênticas pelo próprio advogado, 
sob sua responsabilidade pessoal.

Se o embargante (executado) apresenta, de 
forma incorreta, os embargos à execução nos 
próprios autos da execução, o juiz não deverá 
rejeitar liminarmente esses embargos.

O magistrado deverá conceder prazo para 
que a parte faça o desentranhamento dos 
embargos e promova a sua distribuição em 
autos apartados, por dependência. Isso por-
que a propositura dos embargos à execução 
nos próprios autos da execução configura ví-
cio sanável, que pode ser, portanto, corrigido.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.807.228-RO, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, julgado em 03/09/2019 (Info 656).

 �O arrematante do bem é o responsá-
vel pelo pagamento da comissão do 
leiloeiro, não podendo essa obriga-
ção ser imputada àquele que ofertou 
a segunda melhor proposta, porque 
o vencedor desistiu da arrematação

O arrematante do bem é o responsável pelo 
pagamento da comissão do leiloeiro, não 
podendo essa obrigação ser imputada àquele 
que ofertou a segunda melhor proposta, por-
que o vencedor desistiu da arrematação.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.826.273-SP, Rel. Min. Mou-
ra Ribeiro, julgado em 10/09/2019 (Info 656).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Homem que beijou criança de 5 anos de idade, colocando a língua no interior da 
boca (beijo lascivo) praticou estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não sendo 
possível a desclassificação para a contravenção penal de molestamento (art. 65 
do DL 3.668/41)

Um homem beijou uma criança de 5 anos de idade, colocando a língua no interior da boca. 

O STF entendeu que essa conduta caracteriza o chamado “beijo lascivo”, havendo, portanto, a práti-
ca do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

Não é possível desclassificar essa conduta para a contravenção penal de molestamento (art. 65 do 
Decreto-Lei nº 3.668/41). 

Para determinadas idades, a conotação sexual é uma questão de poder, mais precisamente de 
abuso de poder e confiança. No caso concreto, estão presentes a conotação sexual e o abuso de 
confiança para a prática de ato sexual. Logo, não há como desclassificar a conduta do agente para a 
contravenção de molestamento (que não detém essa conotação sexual).

O art. 227, § 4º, da CF/88 exige que a lei imponha punição severa à violação da dignidade sexual da 
criança e do adolescente. Além do mais, a prática de qualquer ato libidinoso diverso ou a conduta 
de manter conjunção carnal com menor de 14 anos se subsome, em regra, ao tipo penal de estupro 
de vulnerável, restando indiferente o consentimento da vítima.

STF. 1ª Turma. HC 134591/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 1/10/2019 (Info 954).

 �Deputado Federal que recebe propina para apoiar permanência de diretor de 
estatal comete crime de corrupção passiva

É possível que se configure o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) na conduta de Deputado 
Federal (líder do seu partido) que receba vantagem indevida para dar sustentação política e apoiar a 
permanência de determinada pessoa no cargo de Presidente de empresa pública federal.

STF. 1ª Turma. Inq 3515/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/10/2019 (Info 955).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �Não configura o crime de lavagem a conduta do agente que esconde as notas de 
dinheiro recebido como propina nos bolsos do paletó, na cintura e dentro das 
meias

Não configura o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) a conduta do agente que 
recebe propina decorrente de corrupção passiva e tenta viajar com ele, em voo doméstico, escon-
dendo as notas de dinheiro nos bolsos do paletó, na cintura e dentro das meias.

Também não configura o crime de lavagem de dinheiro o fato de, após ter sido descoberto, dissi-
mular (“mentir”) a natureza, a origem e a propriedade dos valores.

STF. 1ª Turma. Inq 3515/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

 �O delito do art. 240 do ECA é classificado como crime formal, comum, de subjeti-
vidade passiva própria, consistente em tipo misto alternativo

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de 
sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (...)

• Crime formal (consumação antecipada): o delito se consuma independentemente da ocorrência 
de um resultado naturalístico. Assim, a ocorrência de efetivo abalo psíquico e moral sofrido pela 
criança ou adolescente é mero exaurimento do crime, sendo irrelevante para a sua consumação. 
De igual forma, se forem filmadas mais de uma criança ou adolescente, no mesmo contexto fáti-
co, haverá crime único.

• Crime comum: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.

• Crime de subjetividade passiva própria: exige-se uma condição especial da vítima (no caso, exige-
-se que a vítima seja criança ou adolescente).

• Tipo misto alternativo: o legislador descreveu duas ou mais condutas (verbos). No entanto, se o 
sujeito praticar mais de um verbo, no mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto material, 
responderá por um único crime, não havendo concurso de crimes nesse caso. Logo, se o agente 
fotografou e filmou o ato sexual, no mesmo contexto fático, haverá crime único.

STJ. 5ª Turma. PExt no HC 438.080-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/08/2019 (Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A medida de afastamento do local de trabalho, prevista no art. 9º, § 2º, da Lei 
é de competência do Juiz da Vara de Violência Doméstica, sendo caso de inter-
rupção do contrato de trabalho, devendo a empresa arcar com os 15 primeiros 
dias e o INSS com o restante

O art. 9º, § 2º da Lei Maria da Penha prevê que:

O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua inte-
gridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento 
do local de trabalho, por até seis meses.

A competência para determinar essa medida é do Juiz da Vara de Violência Doméstica ou do Juiz do 
Trabalho?

Juiz da Vara de Violência Doméstica. O juiz da vara especializada em Violência Doméstica (ou, caso 
não haja na localidade, o juízo criminal) tem competência para apreciar pedido de imposição de 
medida protetiva de manutenção de vínculo trabalhista, por até seis meses, em razão de afasta-
mento do trabalho de ofendida decorrente de violência doméstica e familiar. Isso porque o moti-
vo do afastamento não advém da relação de trabalho, mas sim da situação emergencial que visa 
garantir a integridade física, psicológica e patrimonial da mulher.

Qual é a natureza jurídica desse afastamento? Sobre quem recai o ônus do pagamento?

A natureza jurídica do afastamento por até seis meses em razão de violência doméstica e familiar 
é de interrupção do contrato de trabalho, incidindo, analogicamente, o auxílio-doença, devendo a 
empresa se responsabilizar pelo pagamento dos quinze primeiros dias, ficando o restante do perío-
do a cargo do INSS.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.757.775-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/08/2019 (Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Se a mulher vítima de crime de ação pública condicionada comparece ao cartó-
rio da vara e manifesta interesse em se retratar da representação, ainda assim 
o juiz deverá designar audiência para que ela confirme essa intenção e seja 
ouvido o MP, nos termos do art. 16

A Lei Maria da Penha autoriza, em seu art. 16, que, se o crime for de ação pública condicionada (ex: 
ameaça), a vítima possa se retratar da representação que havia oferecido, desde que faça isso em 
audiência especialmente designada, ouvido o MP. Veja:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, 
só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada 
com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Não atende ao disposto neste art. 16 a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório de 
Vara, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato.

Em outras palavras, se a vítima comparece ao cartório e manifesta interesse em se retratar, ainda 
assim o juiz deverá designar a audiência para ouvir a ofendida e o MP, não podendo rejeitar a de-
núncia sem cumprir esse procedimento.

STJ. 5ª Turma. HC 138.143-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/09/2019 (Info 656).

DIREITO PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

 �Apesar de o § 1º do art. 24 do CPP falar apenas em “cônjuge”, a companheira 
(hetero ou homoafetiva) também possui legitimidade para ajuizar ação penal 
privada

A companheira, em união estável homoafetiva reconhecida, goza do mesmo status de cônjuge para 
o processo penal, possuindo legitimidade para ajuizar a ação penal privada.

STJ. Corte Especial. APn 912-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 07/08/2019 (Info 654).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � Senador que pratica corrupção passiva não está relacionada com seu cargo e 
que não ofende bens, serviços ou interesse da União, deverá ser julgado em 1ª 
instância pela Justiça comum estadual

O crime de corrupção passiva praticado por Senador da República, se não estiver relacionado com 
as suas funções, deve ser julgado em 1ª instância (e não pelo STF). Não há foro por prerrogativa de 
função neste caso.

O fato de o agente ocupar cargo público não gera, por si só, a competência da Justiça Federal de 1ª 
instância. Esta é definida pela prática delitiva.

Assim, se o crime não foi praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou 
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (inciso IV do art. 109 da CF/88) e não estava 
presente nenhuma outra hipótese do art. 109, a competência para julgar o delito será da Justiça 
comum estadual.

STF. 1ª Turma. Inq 4624 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

 �O advogado do réu delatado deverá, obrigatoriamente, estar presente no inter-
rogatório do corréu delator

O advogado de um réu deverá, obrigatoriamente, estar presente no interrogatório do corréu que 
com ele responde o mesmo processo criminal?

REGRA: não. A presença da defesa técnica é imprescindível durante o interrogatório do réu por ela 
representado, não quanto aos demais. Assim, é obrigatória a presença do advogado no interrogató-
rio do seu cliente. No interrogatório dos demais réus, essa presença é, em regra, facultativa.

EXCEÇÃO: se o interrogatório é de um corréu delator, a presença do advogado dos réus delatados 
é indispensável. Neste caso, deve-se exigir a presença dos advogados dos réus delatados, pois, na 
colaboração premiada, o delator adere à acusação em troca de um benefício acordado entre as par-
tes e homologado pelo julgador natural. Normalmente, o delator presta contribuições à persecução 
penal incriminando eventuais corréus, razão pela qual seus advogados devem acompanhar o ato.

Se o advogado do corréu não comparece ao interrogatório do réu delator, haverá nulidade?

Depende:

• Se o corréu foi delatado no interrogatório e seu advogado não compareceu: sim, haverá nulidade.

• Se o corréu não foi delatado no interrogatório: não. Isso porque não houve prejuízo.

STF. 2ª Turma. AO 2093/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/9/2019 (Info 955).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É ilícita a prova obtida mediante 
conduta da autoridade policial que 
atende, sem autorização, o telefone 
móvel do acusado e se passa pela 
pessoa sob investigação

Não tendo a autoridade policial permissão 
do titular da linha telefônica, ou mesmo da 
Justiça, para ler mensagens nem para atender 
ao telefone móvel da pessoa sob investigação 
e travar conversa por meio do aparelho com 
qualquer interlocutor que seja se passando 
por seu dono, a prova obtida dessa maneira 
arbitrária é ilícita.

No caso concreto, o policial atendeu ao telefo-
ne do condutor, sem autorização para tanto, e 
passou-se por ele para fazer a negociação de 
drogas e provocar o flagrante. Esse policial tam-
bém obteve acesso, sem autorização pessoal 
nem judicial, aos dados do aparelho de telefo-
nia móvel em questão, lendo as mensagens.

STJ. 6ª Turma. HC 511.484-RS, Rel. Min. Sebas-
tião Reis Júnior, julgado em 15/08/2019 
(Info 655).

 � Condenado que se encontra cum-
prindo pena em prisão domiciliar 
por falta de vagas no regime semia-
berto tem direito à saída temporária 
como se estivesse efetivamente no 
regime semiaberto

Há compatibilidade entre o benefício da saída 
temporária e prisão domiciliar por falta de es-
tabelecimento adequado para o cumprimento 
de pena de reeducando que se encontre no 
regime semiaberto.

STJ. 6ª Turma. HC 489.106-RS, Rel. Min. Nefi 
Cordeiro, julgado em 13/08/2019 (Info 655).

 �A pendência de julgamento de litígio 
no exterior não impede, por si só, 
o processamento da ação penal no 
Brasil, não configurando bis in idem

A pendência de julgamento de litígio no exte-
rior não impede, por si só, o processamento 
da ação penal no Brasil, não configurando bis 
in idem.

STJ. 6ª Turma. RHC 104.123-SP, Rel. Min. Roge-
rio Schietti Cruz, julgado em 17/09/2019 
(Info 656).

DIREITO PROCESSUAL PENAL



JULGADOS 
EM DESTAQUE

29

Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 �A violação a normas processuais não escritas, como é o caso da proibição da su-
pressão de instância, pode ensejar o ajuizamento de revisão criminal, com base 
no art. 621, I, do CPP

O art. 621, I, do CPP prevê que cabe revisão criminal “quando a sentença condenatória for contrária 
ao texto expresso da lei penal”.

É admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispo-
sitivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência 
de esgotamento da prestação jurisdicional.

Isso porque a expressão “texto expresso da lei penal” prevista no art. 621, I, do CPP é ampla e 
abrange também as normas processuais não estão escritas.

STJ. 3ª Seção. RvCr 4.944-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/09/2019 (Info 
656).

 � Para fins de aposentadoria híbrida, o tempo rural pode ser remoto, descontínuo, 
não predominante, sem contribuições, não concomitante ao implemento das 
condições ou à data do requerimento administrativo

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei nº 8.213/91, 
pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por ida-
de, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 
3º, da Lei nº 8.213/91, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência 
ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 
administrativo.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.788.404-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/08/2019  (re-
curso repetitivo - Tema 1007) (Info 655).
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Destaque para alguns dos julgados que  foram 
inseridos no Buscador no último mês

 � É formalmente inconstitucional resolução do Senado que autoriza que os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios transfiram a cobrança de suas dívidas 
ativas a instituições financeiras

A Resolução 33/2006, do Senado Federal, autorizou que os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios transferissem a cobrança de suas dívidas ativas, por meio de endossos-mandatos, a institui-
ções financeiras.

Essa Resolução foi editada sob o fundamento de que estaria tratando sobre operações de crédito, 
nos termos do art. 52, VII, da CF/88:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) VII - dispor sobre limites globais e condi-
ções para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

O STF julgou inconstitucional essa Resolução porque a cessão a instituições financeiras, por endos-
so-mandato, de valores inscritos em dívida ativa estatal não pode ser enquadrada no conceito de 
operação de crédito (art. 29, III, da LC 101/2000).

Não há, portanto, correspondência entre o conceito de operação de crédito da LRF e a “cessão” dis-
ciplinada pela Resolução nº 33/2006.

A alteração na forma de cobrança da dívida ativa (seja ela tributária ou não-tributária) exige lei em 
sentido estrito, de modo que não pode o Senado Federal disciplinar a matéria por meio de resolução.

STF. Plenário. ADI 3786/DF e ADI 3845/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 3/10/2019 
(Info 954).

 �O valor pago a título de IPI por ocasião da aquisição de brindes que serão inseri-
dos em produtos industrializados não gera direito de creditamento de IPI

O art. 11 da Lei nº 9.779/99 assegura o creditamento de IPI na aquisição de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização do produto final, quer estes 
lhe integrem, quer sejam consumidos no processo (de industrialização).

Os brindes, produtos perfeitos e acabados em processo industrial próprio, incluídos em outros pro-
dutos industrializados, não geram direito ao creditamento de IPI.

Caso concreto: indústria adquiriu réguas para serem oferecidas como brinde aos consumidores que 
comprassem determinado biscoito; o valor pago a título de IPI por esta indústria ao adquirir estas 
réguas não gera direito de creditamento de IPI.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.682.920-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 06/08/2019 (Info 654).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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 � É constitucional o art. 9º da Lei 7.990/89, que prevê que os Estados devem re-
passar a todos os Municípios de seu território 25% dos royalties recebidos pela 
exploração dos recursos naturais

O art. 9º da Lei nº 7.990/89 previu que os Estados deveriam repassar aos Municípios 25% dos royal-
ties recebidos pela exploração dos recursos naturais (petróleo, recursos hídricos para produção de 
energia elétrica e recursos minerais) em seu território.

De acordo com esse dispositivo, esses 25% seriam divididos entre todos os Municípios do respectivo 
Estado (e não apenas entre os Municípios onde há exploração desses recursos naturais.

Para o STF, essa previsão é constitucional e está em harmonia com o § 1º do art. 20 da CF/88.

STF. Plenário. ADI 4846/ES, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/10/2019 (Info 955).

 �Depois que o contribuinte pedia o parcelamento da Lei 11.941/2009, demorava 
algum tempo até que o Fisco fizesse a consolidação do débito; neste período, con-
tinuam incidindo juros moratórios sobre a dívida

Incidem juros moratórios no período entre o requerimento de adesão e a consolidação do débito a 
ser objeto do parcelamento tributário instituído pela Lei nº 11.941/2009.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.523.555-PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 13/08/2019 (Info 656).

 �No empréstimo compulsório sobre energia elétrica (DL 1.512/76), a Eletrobrás 
deverá pagar juros remuneratórios de 6% ao ano sobre a diferença de correção 
monetária não paga nem convertida em ações

No empréstimo compulsório sobre energia elétrica, são devidos juros remuneratórios sobre a dife-
rença de correção monetária não paga nem convertida em ações, no percentual de 6% ao ano, nos 
termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.512/76.

STJ. 1ª Seção. EDv nos EAREsp 790.288-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/06/2019 (Info 656).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/798

	_GoBack
	_Hlk24121911
	_Hlk23863640
	OLE_LINK13
	OLE_LINK14

