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DIREITO CIVIL 
NÃO CABE PAGAMENTO DE CORRETAGEM QUANDO DESISTÊNCIA DA COMPRA É MOTIVADA 
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não cabe pagamento de comissão de corretagem 
quando o negócio não é concluído por desistência de uma das partes em virtude da falta de apresentação das 
certidões do imóvel objeto da transação. 
O colegiado restabeleceu sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido dos candidatos à compra do 
imóvel para não pagar a taxa de corretagem e extinguir a execução, por inexigibilidade de título executivo. Eles 
desistiram da compra por não terem sido informados da existência de uma ação de execução fiscal contra o 
proprietário do imóvel. 
Segundo o ministro relator no STJ, Luis Felipe Salomão, o pagamento da corretagem não é obrigatório nas hipóteses 
em que o arrependimento – antes mesmo da lavratura da escritura – é motivado por razões como a descoberta de 
risco jurídico ou problemas estruturais no imóvel. 
“Muito embora não tenha sido apurado se a venda do imóvel pelos promitentes vendedores constituiria ato 
atentatório à dignidade da Justiça (se caracterizaria, efetivamente, fraude à execução), é certo que o valor da causa 
da execução fiscal é vultoso (R$ 84.846,88) – próximo ao do imóvel objeto do compromisso de compra e venda (no 
valor de R$ 99.000,00) –, sendo motivo idôneo e suficiente para o rompimento contratual, não havendo cogitar, a 
meu sentir, em dever de pagar comissão de corretagem”, destacou o relator. 
Falta de diligência 
Para o ministro, o Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade dos consumidores do negócio 
intermediado pelo corretor de imóveis. O Código Civil estabelece que o corretor deve executar a mediação com 
diligência e prudência, levando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. 
No caso em análise, frisou o ministro, a imobiliária não cumpriu com os seus deveres, pois não chegou nem a 
pesquisar acerca de ações que poderiam envolver os vendedores, prevenindo a celebração de um negócio nulo, 
anulável ou ineficaz. 
“A execução fiscal ajuizada em face de um dos promitentes vendedores tramitava no Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, e o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda é situado no município de Porto 
Alegre, ficando nítida, a meu juízo, a falta de diligência e prudência da recorrida”, destacou Salomão. 
Obrigação de resultado 
A jurisprudência do STJ entende que, no contrato de corretagem, a obrigação é de resultado, somente cabendo 
cobrança da comissão quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva 
venda do imóvel. Se o negócio não é concluído por arrependimento motivado, o corretor não faz jus ao recebimento 
da remuneração. 
O ministro frisou que o corretor não pode se desincumbir da tarefa de assessorar as partes até a concretização do 
negócio, sob risco de deixar a negociação precária e incompleta. 
“Com efeito, é de rigor o restabelecimento do que fora decidido na sentença, visto que a recorrida sequer cumpriu 
com seu dever essencial de buscar certidões no cartório de distribuição acerca de ações a envolver os promitentes 
vendedores”, afirmou o relator. 
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Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1364574 
 
PROCESSO CIVIL 
INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA SÓ É CABÍVEL SE NÃO GERAR DESCONSTITUIÇÃO DE SITUAÇÃO 
JURÍDICA 
Por unanimidade de votos, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a possibilidade de 
arguição de incidente de falsidade documental em ação de alimentos. No caso, um homem alegava ser falso o 
conteúdo de notas fiscais apresentadas pela ex-mulher para comprovar gastos com o filho. 
O Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade de se arguir a falsidade ideológica incidentalmente, com a 
extinção do procedimento sem exame de mérito. Segundo o acórdão, a arguição do incidente de falsidade deveria se 
dar por meio de ação judicial própria. 
 No STJ, entretanto, o relator, ministro Vilas Bôas Cueva, votou pela reforma da decisão. Segundo ele, o incidente de 
falsidade é cabível nas hipóteses em que a declaração de falsidade não importe em desconstituição da situação 
jurídica discutida no processo. 
Documento narrativo 
“A jurisprudência desta corte se firmou no sentido de que também é possível a instauração do incidente quando se 
tratar de falsidade ideológica, desde que o documento seja narrativo, isto é, que não contenha declaração de 
vontade, de modo que o reconhecimento de sua falsidade não implique a desconstituição de relação jurídica, quando 
será necessário o ajuizamento de ação própria”, explicou o ministro. 
O colegiado determinou, então, o processamento do incidente de falsidade documental perante o tribunal de origem. 
Em relação ao fato de o artigo 394 do Código de Processo Civil de 1973 estabelecer que o incidente de falsidade 
suspende o processo principal, os ministros ressalvaram a possibilidade de serem fixados alimentos provisórios. 
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1637099 
 
MANTIDA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU SUSPEIÇÃO DE JUIZ COM BASE EM HISTÓRICO DE 
JULGADOS 
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de um recurso do Ministério Público de Minas 
Gerais que pretendia ver declarada a suspeição de um juiz de direito de vara agrária de Minas Gerais, com base no 
conteúdo das decisões do magistrado em casos semelhantes que envolviam o Movimento dos Trabalhadores Sem-
Terra. 
Segundo o relator do recurso, ministro Herman Benjamin, é inviável rever no STJ o entendimento do tribunal de 
origem de que os fatos apontados pelo MP estadual não configuram suspeição do juiz, de acordo com as regras do 
artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura (Loman) e do artigo 135 do Código de Processo Civil de 1973. 
A exceção de suspeição foi apresentada pelo MP durante uma ação de reintegração de posse da massa falida de 
uma siderúrgica mineira contra os sem-terra, que estariam ocupando irregularmente uma fazenda. 
Animosidade 
O MP elencou decisões do magistrado em outros processos e alegou “favoritismo descabido em prol da classe de 
proprietários rurais e acentuado preconceito contra os pobres do campo”. Entre os trechos de decisões, o MP 
destacou afirmações do juiz segundo as quais o movimento estaria “disseminando medo e insegurança no campo”. 
Ao analisar o pedido, o TJMG apontou o clima de “animosidade entre membros do MP e o magistrado ora excepto”, o 
que se demonstrava através da oposição de inúmeros incidentes processuais para declarar a suspeição do juiz, 
todos rejeitados pelo tribunal estadual. 
Para o TJMG, a existência de decisões desfavoráveis ao movimento, de forma isolada, não é suficiente para impedir 
o magistrado de atuar em um processo de reintegração de posse, já que as alegações de parcialidade e 
predisposição para decidir “sempre da mesma forma” não seriam baseadas em fatos concretos, mas apenas em 
alegações genéricas. 
O ministro Herman Benjamin destacou que o tribunal de origem chegou a essa conclusão após analisar as provas 
reunidas no processo, e rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial por 
imposição da Súmula 7 do STJ. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1633574 
 
RECURSOS REPETITIVOS 
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SUSPENSOS RECURSOS SOBRE DANO MORAL EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER 
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o sobrestamento dos processos pendentes de 
julgamento em segundo grau, bem como daqueles com recurso especial em fase de admissão, em que seja discutida 
a indenização de dano moral a ser paga nos casos de sentença condenatória por violência praticada contra a mulher 
em âmbito doméstico. 
A suspensão se limita aos recursos já interpostos contra sentenças condenatórias, desde que tragam entre suas 
teses a alegação de que o pedido de reparação por dano moral deveria constar da denúncia ou de que tal questão 
precisaria ter sido debatida durante a instrução criminal. 
A decisão da Terceira Seção não impõe a suspensão geral dos feitos em território nacional (prevista no artigo 1.037, 
II, do Código de Processo Civil), sobretudo dos que tramitam na primeira instância, dada a natureza eminentemente 
cível do tema em debate. 
Os processos ficarão sobrestados até que a Terceira Seção julgue a controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, 
conforme proposta do ministro Rogerio Schietti Cruz, relator de dois recursos sobre o assunto que correm em 
segredo de Justiça. 
O tema controvertido, cadastrado sob o número 983, está assim resumido: “Reparação de natureza cível por ocasião 
da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito 
doméstico e familiar (dano moral).” Para acompanhar a tramitação, acesse a página de repetitivos do STJ. 
Diferentes pressupostos 
“É imperiosa a fixação de tese jurídica representativa da interpretação desta corte superior sobre o tema, inclusive 
acerca de seus requisitos mínimos, considerado o número de recursos especiais que aportam no STJ diariamente”, 
argumentou o ministro ao propor a afetação dos recursos ao rito dos repetitivos. 
Schietti destacou que a legislação não fixa um procedimento específico quanto à reparação de natureza cível nos 
casos de sentença condenatória em casos de violência cometida contra mulher no âmbito doméstico e familiar. Tal 
cenário, na visão do ministro, demanda o estabelecimento de um precedente qualificado, tendo em vista a existência 
de decisões com pressupostos diferentes para a reparação civil. 
Ele citou precedentes da Sexta Turma quanto à desnecessidade de provas para demonstrar o dano moral 
indenizável, mas também decisões da Quinta Turma que apontam a necessidade de indicar o valor a ser indenizado 
e prova suficiente a sustentá-lo, que seria indispensável para possibilitar ao réu o direito de defesa. 
Recursos repetitivos 
A decisão de afetação seguiu as regras previstas no artigo 1.036 do novo Código de Processo Civil (CPC) e do artigo 
256-I do Regimento Interno do STJ (RISTJ). 
O CPC/2015 regula nos artigos 1.036 a 1.041 o julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos 
especiais que tenham controvérsias idênticas. Conforme previsto nos artigos 121-A do RISTJ e 927 do CPC, a 
definição da tese pelo STJ vai servir de orientação às instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aos juizados 
especiais, para a solução de casos fundados na mesma controvérsia. 
A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de recursos para o STJ e em 
outras situações processuais, como a tutela da evidência (artigo 311, II, do CPC) e a improcedência liminar do pedido 
(artigo 332 do CPC). 
 
PENAL/PROCESSO PENAL 
MINISTRO NEGA LIBERDADE A JOVEM ACUSADO DE CRIMES SEXUAIS E EXTORSÃO PELA INTERNET 
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti Cruz manteve a prisão preventiva de um jovem de 
19 anos acusado de cometer crimes sexuais e extorsão contra mulheres e adolescentes pela internet. Por meio de 
redes sociais, segundo a acusação, ele compelia suas vítimas a enviar fotos e vídeos íntimos e depois exigia que lhe 
entregassem dinheiro e outros bens para não divulgar o material. 
No pedido de habeas corpus indeferido pelo ministro Schietti, a defesa do acusado pretendia a revogação da prisão 
preventiva decretada em 18 de setembro último, ao argumento de que o decreto prisional não teve fundamentação 
concreta. Segundo a defesa, faltou contemporaneidade entre os fatos supostamente praticados e a custódia 
preventiva, pois um primeiro pedido de prisão havia sido negado em junho, e não houve reincidência desde então. 
No entanto, para Schietti, ficou nítido que o acusado se aproveitou da vulnerabilidade das vítimas no ambiente virtual 
para exigir valores cada vez mais altos a cada ato de extorsão, estendendo as ameaças às famílias das vítimas, 
extorquindo inclusive uma ex-namorada. 
Vítimas menores 
“Diversas ofendidas são adolescentes e, ao contrário do afirmado pela defesa, a conduta reiterada do paciente levou 
à submissão das mulheres, à prática de atos cada vez mais invasivos”, afirmou o ministro, reportando-se às 
informações do processo. 
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“Mediante ameaças de divulgação de fotos e vídeos com imagens das vítimas em contexto erótico e sexual (além 
das ameaças de morte), ele as teria obrigado não apenas a enviar mais mídias com o mesmo conteúdo, mas 
também a permitir que com ele e com terceiros praticassem atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Tudo com 
o fim de obtenção de vantagem financeira indevida”, acrescentou. 
Segundo Rogerio Schietti, é frágil o argumento da defesa de que não há registro de ação delituosa do paciente entre 
o primeiro e o segundo pedido de decretação da prisão preventiva. “As ameaças eram, ao que se deflui dos autos, 
constantes, o que, por si só, justifica a necessidade da segregação”, ressaltou. 
Comportamento sexista 
O ministro destacou que crimes sexuais virtuais são praticados independentemente dos aspectos que permeiam a 
vida pessoal e socioeconômica do criminoso e estariam “diretamente relacionados ao comportamento sexista, 
comumente do gênero masculino”. 
Impulsionados pela oportunidade de anonimato do mundo virtual, que permite a criação de perfis falsos em redes 
sociais, os agentes desses crimes – acrescentou o ministro – cometem “atos de exploração do corpo feminino, 
levados a extremos como a prática (virtual ou presencial) de atos libidinosos, para a satisfação da própria lascívia, 
como noticiado no caso dos autos”. 
O habeas corpus no STJ foi impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que negou liminar em 
habeas corpus anterior, cujo mérito ainda não foi julgado – situação em que se aplica, por analogia, a Súmula 691 do 
Supremo Tribunal Federal (STF), salvo casos de flagrante ilegalidade. 
“As matérias aventadas nesta ordem de habeas corpus não foram objeto de análise pelo tribunal de origem, ficando, 
assim, impedida sua admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância”, disse Schietti. 
Por não identificar nenhuma ilegalidade manifesta na prisão preventiva, capaz de afastar a aplicação da súmula do 
STF, o ministro indeferiu o pedido, que nem sequer irá a julgamento colegiado. 
 
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial. 
 
RELATOR MANTÉM PRISÃO PREVENTIVA DOS IRMÃOS BATISTA 
Em decisão monocrática, o ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedidos de 
liminar em habeas corpus impetrados em favor dos irmãos Wesley e Joesley Batista, sócios da empresa de 
frigoríficos JBS. 
Os empresários foram presos preventivamente na Operação Tendão de Aquiles por suposta prática do crime de 
insider trading, uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro. 
O decreto de prisão foi fundamentado em indícios de que Wesley e Joesley teriam dado ordens de compra e venda 
de ativos financeiros na JBS no período em que negociavam acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-
Geral da República. 
Os habeas corpus foram impetrados contra decisões do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sediado em São 
Paulo, que negou a revogação da prisão preventiva. Anteriormente, o STJ já havia indeferido o mesmo pedido aos 
irmãos, porém em habeas corpus impetrados contra decisões que apenas negaram a liminar em segunda instância, 
sem que tivesse havido julgamento de mérito.   
Reiteração delitiva 
A prisão preventiva, de acordo com a decisão que a decretou, foi medida necessária para assegurar a instrução 
criminal e a aplicação da lei penal, e ainda para garantir a ordem pública, pois, mesmo após assumirem no acordo de 
colaboração premiada o compromisso de não mais cometerem crimes, os irmãos teriam continuado a praticar 
atividades ilícitas. 
Para a defesa, no entanto, a ordem de prisão seria ilegal por não ter apontado nenhum elemento concreto que 
justificasse a medida, mas apenas presunções hipotéticas. O argumento de reiteração da conduta também foi 
contestado em razão de os irmãos não ocuparem a presidência da empresa e não praticarem atos de compra de 
dólares. 
Fundamentação concreta 
Para o ministro Rogerio Schietti, no entanto, “a decisão judicial possui, induvidosamente, fundamentação concreta”. 
Ele destacou o entendimento do juiz federal de que as práticas delitivas atribuídas aos irmãos Batista poderiam se 
realizar a distância, por um simples contato telefônico, e que medidas alternativas diferentes da prisão não seriam 
capazes de coibi-las. 
Apesar de não reconhecer nenhuma ilegalidade manifesta apta a afastar liminarmente o decreto prisional, o relator 
destacou que todos os argumentos levantados pela defesa serão oportunamente analisados, com maior 
profundidade, no julgamento do mérito do habeas corpus pela Sexta Turma do STJ, “quando será possível aferir se, 
de fato, ainda persistem motivos suficientes para sustentar o decreto de prisão preventiva ou se outras medidas 
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cautelares, de menor gravosidade, poderão atender ao mesmo escopo de acautelamento dos meios e dos fins do 
processo”. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 422113 e HC 422122 
 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FURTO DE JOIAS EMPENHADAS PRESCREVE EM CINCO ANOS 
O prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização por furto de joias dadas como garantia em contrato 
de penhor é de cinco anos, conforme prevê o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
O entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que deve ser aplicada a norma especial 
diante da falha na prestação do serviço. 
No caso julgado, as recorrentes ajuizaram a ação após decorridos quatro anos da notificação do furto ocorrido em 
agência da Caixa Econômica Federal (CEF). 
A sentença, mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), declarou a ação extinta, pois já havia sido 
ultrapassado o prazo prescricional de três anos estabelecido pelo artigo 206, parágrafo 3º, V, do Código Civil de 
2002. 
No recurso especial, as recorrentes alegaram que o próprio STJ entende pela aplicação do CDC nas relações de 
penhor, em posição oposta à do acórdão recorrido, devendo a responsabilidade da CEF ser definida com base na lei 
de consumo, uma vez que o furto de joias, objeto do penhor, constitui falha do serviço prestado. 
Aplicação do CDC 
De acordo com o relator, ministro Luis Felipe Salomão, a orientação pacífica do STJ reconhece a submissão das 
instituições financeiras aos princípios e às regras do CDC. Conforme o enunciado da Súmula 297, “o Código de 
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 
Salomão afirmou que no contrato de penhor celebrado com a CEF, “é notória a hipossuficiência do consumidor, pois 
este, necessitando de empréstimo, apenas adere a contrato cujas cláusulas são inegociáveis, submetendo-se, 
inclusive, à avaliação unilateral realizada pela instituição financeira”. 
Segundo o ministro, no contrato de penhor existe o depósito do bem e, portanto, o dever da CEF de devolver esse 
bem após do pagamento do mútuo. 
Nesse sentido, a jurisprudência do tribunal definiu que “quando o credor é banco e o bem dado em garantia fica 
depositado em cofre, não é possível admitir o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de indenizar, 
devendo-se considerar esse tipo de evento como um fortuito interno, inerente à própria atividade, incapaz de afastar, 
enfim, a responsabilidade do depositário”. 
Para o ministro, nos casos de roubo de joias objeto de contrato de penhor ligado ao mútuo, existe falha no serviço 
prestado pela instituição financeira, “a impor a incidência da norma especial”. Diante disso, o relator assegurou que o 
prazo de cinco anos previsto no CDC “é o aplicável à hipótese em análise”. 
 
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1369579 


