
1 

 

 

 

INFORMARTIVO STJ - 634 
Publicação de 26 de outubro de 2018 

 
SÚMULAS 

SÚMULA N. 617 

A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova 
enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 

SÚMULA N. 618 

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 

SÚMULA N. 619 

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de 
retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 

 

RECURSOS REPETITIVOS 

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

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DO CONSUMIDOR 

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

DESTAQUE 

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

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1412433
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Inicialmente cumpre salientar que, no panorama geral da jurisprudência do STJ, são três os principais 
cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por 
inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por 
responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível 
ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). Relativamente a esse último cenário, a jurisprudência do 
STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é 
possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for 
apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Assim, incumbe à concessionária do 
serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na 
apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. Dessa forma, 
o não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte 
do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), 
sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica 
jurisprudência do STJ. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter 
limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o 
serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. Por 
conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço – 
como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de 
consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor – deve ser possibilitada quando não forem pagos 
débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias 
judiciais ordinárias de cobrança. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 
(noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa 
suspender o serviço. 

 

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

RAMO DO DIREITO DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

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

DESTAQUE 

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

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, insta salientar que a melhor exegese do art. 45 da Lei n. 8.213/1991 autoriza o alcance do 
"auxílio-acompanhante" às demais modalidades de aposentadoria previstas no Regime Geral de 
Previdência Social, uma vez comprovadas a invalidez e a necessidade de ajuda permanente de outra 
pessoa para atividades cotidianas, tais como higiene ou alimentação. Sob o prisma da dignidade da 
pessoa humana, do tratamento isonômico e da garantia dos direitos sociais, previstos, respectivamente, 
nos arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º, da Constituição da República, tanto o aposentado por invalidez, quanto o 
aposentado por idade, tempo de contribuição ou especial, são segurados que podem, igualmente, 
encontrar-se na condição de inválidos, a ponto de necessitar da assistência permanente de terceiro. 

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

 

PRIMEIRA SEÇÃO 

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

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

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

DESTAQUE 

Nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, só é possível a inclusão de juros de 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=ExeMS18782
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mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

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

 

SEGUNDA SEÇÃO 

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

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

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

DESTAQUE 

É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1555722
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prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, 
posteriormente, tenha revogado a ordem. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

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

PRIMEIRA TURMA 

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

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO 

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

DESTAQUE 

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

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1681607
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Com base nos arts. 36-A, 36-B, 36-C e 44, II, da Lei n. 9.394/1996, nota-se que o ensino técnico constitui 
um adicional na educação do estudante, cuja obtenção da habilitação profissional pressupõe a conclusão 
do estágio profissionalizante, ou seja, a atividade laborativa só poderá ser exercida com a conclusão da 
grade curricular e da respectiva prática supervisionada. Por outro lado, não se mostra razoável vincular a 
emissão de certificado de conclusão do ensino médio ao estudante que, aprovado nas disciplinas regulares 
e no vestibular, opta por não obter o certificado profissional, ao deixar de cursar o estágio 
profissionalizante. Com efeito, o princípio da razoabilidade preconiza que as exigências administrativas 
devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam. Sendo assim, o estudante que atende às exigências 
da grade curricular referente às disciplinas do ensino médio, mas livremente opta por não obter o 
certificado técnico-profissional, ao não cumprir o estágio profissionalizante, não pode ser punido com a 
negativa de expedição do certificado de conclusão do segundo ciclo da educação básica. Dessa forma, o 
cumprimento da grade disciplinar do curso técnico realizado de forma integrada com o ensino médio 
autoriza o estudante a obter o certificado de conclusão do curso, embora não o autorize a obter o 
certificado para exercício profissional. 

 

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

RAMO DO DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO TRIBUTÁRIO 

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

DESTAQUE 

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

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

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

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1492832
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período, é que se poderia invocar a quebra da confiança na modificação de política fiscal. Assim, o impacto 
econômico-financeiro sobre a produção e a comercialização de mercadorias pelas sociedades empresárias 
causado pela alteração da alíquota de tributos decorre do risco da atividade próprio da álea econômica de 
cada ramo produtivo. 

  

PROCESSO REsp 1.704.359-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, por maioria, julgado em 
28/08/2018, DJe 02/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Arrolamento sumário. Art. 659, § 2º, do CPC/2015. Expedição dos formais de 
partilha ou da carta de adjudicação. Prévio pagamento do Imposto de 
Transmissão Causa Mortis (ITCM). Desnecessidade. 

DESTAQUE 

No arrolamento sumário, não se condiciona a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à 
prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de, sob a égide do novo Código de Processo Civil, 
encerrar-se o processo de arrolamento sumário, com a expedição e entrega de formais de partilha e 
alvarás aos sucessores, sem a prévia quitação dos tributos devidos para com a Fazenda Pública. 
Inicialmente cumpre salientar que a sucessão causa mortis, independentemente do procedimento 
processual adotado, abrange os tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, porquanto 
integrantes do passivo patrimonial deixado pelo de cujus, e constitui fato gerador dos tributos incidentes 
sobre a transmissão do patrimônio propriamente dita, dentre eles o ITCM. Segundo o que dispõe o art. 192 
do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas é 
condição sine quo non para que o magistrado proceda a homologação da partilha. Registre-se que essa 
norma não é de natureza processual, mas sim de direito material, porquanto se refere ao levantamento e à 
quitação de parte destacada do passivo do espólio deixado pelo de cujus, encerrando prerrogativa da 
Fazenda Pública de recuperar seus créditos tributários antes que os ativos sejam destinados ao 
pagamento de outros credores ou à partilha com os sucessores, sendo certo que esse direito de 
preferência está inclusive expressamente assegurado no art. 189 do CTN. Apesar disso, o novo Código de 
Processo Civil, em seu art. 659, § 2º, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao 
procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da 
carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos 
sucessores. Assim, essa inovação normativa em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, 
de modo que, interpretando conjuntamente esses dispositivos legais, é possível concluir que, no 
arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens 
do espólio e às suas rendas para homologar a partilha (condição expressamente prevista para o inventário 
processado na forma de arrolamento – art. 664, § 5º) e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir 
os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do 
imposto de transmissão. 

 

TERCEIRA TURMA 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1704359
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PROCESSO REsp 1.732.807-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 
14/08/2018, DJe 17/08/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL  

TEMA Uso indevido de imagem. Fins comerciais. Enriquecimento sem causa. Dever de 
restituição. Lucro da intervenção. Forma de quantificação. 

DESTAQUE 

Cabe ao perito, na fase de liquidação da sentença, a tarefa de encontrar o melhor método de quantificação 
do que foi auferido, sem justa causa, às custas do uso não autorizado de imagem em campanha 
publicitária, observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no denominado 
lucro patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito 
de imagem; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores 
correspondentes a outros fatores que contribuíram para a obtenção do lucro, tais como a experiência do 
interventor, suas qualidades pessoais e as despesas realizadas; e d) distribuição do lucro obtido com a 
intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar, dentre outros pontos, a forma de quantificação do lucro da intervenção, 
que, de acordo com o conceito trazido pela doutrina, representa o "lucro obtido por aquele que, sem 
autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que decorre justamente desta 
intervenção". Destaque-se que tarefa muito mais complexa do que reconhecer o dever de restituição dos 
lucros auferidos por meio da indevida intervenção no direito alheio é a quantificação do numerário a ser 
devolvido em cada caso submetido à apreciação judicial. Não é razoável deixar ao arbítrio do julgador a 
fixação de um percentual aleatório a título de lucro da intervenção. Existem meios eficazes de se chegar a 
um valor mais justo e adequado aos propósitos do instituto do enriquecimento sem causa, de preservar a 
livre disposição de direitos e de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico. Assim, parte da 
doutrina tenta traçar uma regra geral para a determinação do objeto da restituição, a qual serve de norte 
para que, na fase de liquidação de sentença, um profissional dotado de melhores condições técnicas 
chegue a um resultado mais próximo do verdadeiro acréscimo patrimonial auferido às custas da utilização 
não autorizada do direito de imagem. No caso em análise, trata-se de ação de indenização, proposta por 
atriz em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua imagem em campanha publicitária, na qual 
se requer a restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda dos produtos 
atrelados ao nome e à imagem da autora. Desse modo, diante das peculiaridades do caso em análise, 
cabe ao perito a tarefa de encontrar o melhor método de quantificação do que foi auferido, sem justa 
causa, às custas do uso não autorizado da imagem da autora em campanha publicitária, observados os 
seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no denominado lucro patrimonial; b) 
delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da 
autora; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes mediante abatimento dos valores 
correspondentes a outros fatores que contribuíram para a obtenção do lucro, tais como a experiência do 
interventor, suas qualidades pessoais e as despesas realizadas; e d) distribuição do lucro obtido com a 
intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica. 

 

PROCESSO REsp 1.724.544-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, por unanimidade, julgado em 
02/10/2018, DJe 08/10/2018 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1732807
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RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Compromisso de compra e venda. Imóvel na planta. Restituição dos valores pagos 
pela intermediação. Prescrição. Termo inicial. Data do efetivo pagamento. 

DESTAQUE 

O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de 
comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total). 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, nos termos do art. 189 do CC/2002, a pretensão nasce com a violação 
do direito, consagrando o princípio da actio nata. O direito subjetivo da reparação nasce com a lesão. 
Assim sendo, não há sustentação na alegação de que o termo inicial da prescrição seria a data da 
celebração do contrato pelo simples fato de que nele teria constado o valor total que seria pago a título de 
comissão de corretagem. A lesão ao direito subjetivo só se deu com o pagamento integral, com o 
desembolso total da prestação. Dessa forma, na demanda em que se pretende a restituição dos valores 
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem, o termo inicial do prazo prescricional deve ser 
a data da contraprestação total (global), já que não se pode pleitear a devolução daquilo que ainda não foi 
pago no seu todo. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, sob o 
rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Raul Araújo, apreciando questão semelhante, firmou 
entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de 
contrato de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento. 

 

PROCESSO REsp 1.742.233-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, 
julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO EMPRESARIAL 

TEMA Contrato de participação financeira em empresa de telefonia. Complementação de 
ações. Planta Comunitária de Telefonia - PCT. Critério do balancete mensal. 
Súmula 371/STJ. Inaplicabilidade. 

DESTAQUE 

O critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é inaplicável aos contratos de participação 
financeira em empresa de telefonia celebrados na modalidade Planta Comunitária de Telefonia - PCT. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia a analisar se é aplicável o critério do balancete mensal a um contrato de Planta 
Comunitária de Telefonia – PCT, em que a participação financeira se deu por dação da planta comunitária 
em pagamento, nos termos da Portaria n. 117/1991 do Ministério das Comunicações. No sistema de PCT, 
os usuários não contratavam diretamente os serviços de telefonia, como nos contratos do sistema Plano 
de Expansão, mas sim a construção da planta comunitária, ou seja, da rede local de telefonia, para atender 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1742233


10 

 

àquela localidade. Assim, após a sua implantação, essa rede local era avaliada e incorporada ao 
patrimônio da companhia telefônica, sendo, então, emitidas as ações correspondentes em favor dos 
usuários com base no valor da avaliação. Considerando essa particularidade do sistema PCT, impõe-se 
concluir que é inerente a essa modalidade de contratação a existência de um intervalo de tempo entre a 
data da integralização do contrato e a data da efetiva retribuição acionária. Como corolário, pode-se 
afirmar que a emissão de ações com base no balancete do mês da integralização no sistema PCT 
importaria violação direta à norma do art. 8º da Lei n. 6.404/1976, pois o preço pago pelo usuário no 
momento da contratação não equivale necessariamente ao valor pelo qual a rede de telefonia será 
avaliada, após efetivamente implantada, sendo certo que o referido enunciado normativo determina que os 
bens devem ser incorporados ao patrimônio da companhia pelo valor de avaliação. Registre-se que a data 
da integralização é considerada a data do pagamento do preço, ou a do pagamento da primeira parcela, no 
caso de parcelamento. No sistema PCT, como a integralização não se dá no momento do pagamento do 
preço, mas posteriormente, mediante dação de bens à companhia, é forçoso concluir que o critério do 
balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é incompatível com a Portaria n. 117/1991. 

 

PROCESSO REsp 1.758.746-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado 
em 25/09/2018, DJe 01/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO EMPRESARIAL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Recuperação judicial. Artigo 49, § 3º, in fine, da Lei n. 11.101/2005. Garantia 
fiduciária. Bem de capital. Definição. 

DESTAQUE 

Para efeito de aplicação do final do § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, "bem de capital" é o bem 
corpóreo (móvel ou imóvel) utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda e que não seja 
perecível nem consumível. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que de acordo com a parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, 
afigura-se possível ao Juízo recuperacional, em atenção ao princípio da preservação da empresa, impor 
restrições temporárias ao proprietário fiduciário em relação a bem de capital que se revele indispensável à 
manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa recuperanda, bem como 
ao seu próprio soerguimento financeiro. De seu teor extrai-se a compreensão de que, se determinado bem, 
alienado fiduciariamente, não puder ser classificado como "bem de capital", ao Juízo da recuperação não é 
dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade, pois o correlato credor fiduciário, além de não 
se submeter aos efeitos da recuperação judicial, não poderá ser impedido de vendê-lo ou de retirá-lo da 
posse da recuperanda, inclusive durante o stay period. A avaliação quanto à essencialidade de 
determinado bem de capital, objeto de garantia fiduciária, ao desenvolvimento da atividade empresarial — 
absolutamente pertinente ao Juízo da recuperação judicial, o qual detém todas informações relacionadas à 
real situação econômico-financeira da recuperanda — mostra-se indispensável ao soerguimento da 
empresa empressa, indiscutivelmente. Porém, esta análise recai unicamente sobre bem de capital, objeto 
de garantia fiduciária. Em não se tratando de bem de capital, o bem cedido ou alienado fiduciariamente 
não pode ficar retido na posse da empresa em recuperação judicial, afigurando-se, para esse efeito, 
absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Desse modo, a caracterização do bem, dado 
em garantia fiduciária, como "bem de capital", constitui questão pressuposta ao subsequente juízo de 
essencialidade, a fim de mantê-lo na posse da empresa recuperanda. Nesse contexto, o bem, para se 
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caracterizar como bem de capital, precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que 
necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Verifica-se, ainda, que o bem, 
para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em 
seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres 
inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem 
de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique 
o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser 
restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 

 

PROCESSO REsp 1.678.209-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, 
julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 

TEMA Devedor no juízo cível comum e credor na Justiça do Trabalho. Penhora no rosto 
dos autos de execução trabalhista. Possibilidade. Ordem emanada do juízo da 
execução cível. Poder geral de cautela. Falecimento do reclamante. Conflito entre 
direito à herança de menor e o direito à tutela executiva. Competência do juízo do 
inventário para análise qualitativa do crédito bloqueado. 

DESTAQUE 

É possível a penhora, determinada por juízo da execução cível, no rosto dos autos de execução trabalhista 
de reclamante falecido, devendo a análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade ser 
feita pelo juízo do inventário. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Trata-se de controvérsia em torno da possibilidade de penhora no rosto dos autos de execução trabalhista 
por ordem emanada do juízo executivo cível, após o falecimento do reclamante, com base no seu poder 
geral de cautela. Na hipótese, o devedor no juízo cível comum era credor na Justiça do Trabalho. Por sua 
vez, os herdeiros do devedor alegaram o caráter alimentar da verba penhorada (art. 649, IV, do 
CPC/1973). Ora, é sabido que, na Justiça do Trabalho, o falecimento do reclamante, credor de verbas 
trabalhistas, não desnatura a qualidade de seu crédito, que é alcançado pelo juízo especial ao 
inventariante ou ao dependente do INSS, nas hipóteses do teto do valor previsto na Lei n. 8.212/1991. 
Todavia, arrecadado o bem a ser objeto de partilha no juízo do inventário entre os herdeiros e os credores 
do falecido, naquele juízo deverá ser feita a análise da qualidade do crédito e sua eventual 
impenhorabilidade, em razão de um herdeiro ser menor e presumidamente dependente da verba alimentar. 
Assim, o juízo do inventário é o competente para o exercício da ponderação entre o direito de herança do 
menor ao crédito alimentar e o direito a tutela executória dos credores do falecido pai. Portanto, possível a 
penhora no rosto dos autos de ação trabalhista como medida cautelar de tutela provisória, em que o juízo 
da execução, com o fito de evitar lesão ao direito de crédito, bloqueia verbas que deverão ser 
encaminhadas ao juízo do inventário antes de alcançar diretamente os herdeiros.

 

QUARTA TURMA 

PROCESSO REsp 1.473.484-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por unanimidade, julgado em 
21/06/2018, DJe 23/08/2018 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1678209
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RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Dissolução de união estável. Animal de estimação. Aquisição na constância do 
relacionamento. Intenso afeto dos companheiros pelo animal. Direito de visitas. 
Possibilidade. Análise do caso concreto. Necessidade. 

DESTAQUE 

Na dissolução de entidade familiar, é possível o reconhecimento do direito de visita a animal de estimação 
adquirido na constância da união estável, demonstrada a relação de afeto com o animal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que o fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da 
entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. No 
entanto, possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, 
totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico dos 
bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo 
os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. Também não é o 
caso de efetivar-se alguma equiparação da posse de animais com a guarda de filhos. Os animais, mesmo 
com todo afeto merecido, continuarão sendo não humanos e, por conseguinte, portadores de demandas 
diferentes das nossas. Nessa ordem de ideias, a premissa básica a se adotar é a atual tipificação e 
correspondente natureza jurídica dos animais de estimação, isto é, trata-se de semoventes, coisas, 
passíveis de serem objeto de posse e de propriedade, de contratos de compra e venda, de doação, dentre 
outros. A solução deve ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa dentro 
da entidade familiar, em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Somado a isso, deve 
ser levado em conta o fato de que tais animais são seres que, inevitavelmente, possuem natureza especial 
e, como ser senciente - dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades 
biopsicológicas dos animais racionais -, o seu bem-estar deve ser considerado. Nessa linha, há uma série 
de limitações aos direitos de propriedade que recaem sobre eles, sob pena de abuso de direito. Portanto, 
buscando atender os fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, independentemente 
do nomen iuris a ser adotado, a resolução deve, realmente, depender da análise do caso concreto, mas 
será resguardada a ideia de que não se está diante de uma "coisa inanimada", sem lhe estender, contudo, 
a condição de sujeito de direito. Reconhece-se, assim, um terceiro gênero, em que sempre deverá ser 
analisada a situação contida nos autos, voltado para a proteção do ser humano, e seu vínculo afetivo com 
o animal. 

 

PROCESSO REsp 1.560.093-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 
18/09/2018, DJe 26/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

TEMA Ação de exoneração de alimentos. Embargos de terceiro. Oposição pelo ex-
cônjuge. Declaração da natureza familiar da prestação alimentícia. Impropriedade 
da via eleita. 

DESTAQUE 
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Os embargos de terceiro, na sistemática do CPC/1973, não são cabíveis para o fim de declarar, em sede 
de ação de exoneração de alimentos, a natureza familiar da prestação alimentícia, de forma a alterar a 
relação jurídica posta e discutida na demanda principal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente cumpre salientar que, na sistemática do CPC/1973, os embargos de terceiro são aceitos como 
meio processual hábil para a garantia de qualquer direito incompatível com a subsistência de uma 
diligência executória ou possessória. Além disso, não se confundem com outras situações previstas pela 
legislação processual, nas quais se admite sem restrições a defesa voluntária de terceiro em geral, como, 
por exemplo, a assistência simples (art. 51 do CPC/1973) e o recurso de terceiro prejudicado (art. 499 do 
CPC/1973). Isso porque, nos embargos de terceiro não se permite discutir a lide do processo principal, 
restringindo o seu escopo tão-somente a liberar bens de terceiros que estão sendo ilegitimamente objeto 
de ações alheias. Tem, por conseguinte, relação direta com os limites da coisa julgada material. Ademais, 
outro obstáculo quanto ao cabimento dos embargos de terceiro reside também quanto à sua eficácia 
processual, pois a doutrina adverte que esses embargos possuem natureza estritamente mandamental, 
uma vez que não reforma, nem retrata a decisão que se embargou. Na hipótese, os embargos de terceiro 
foram opostos após a prolação da sentença de procedência por meio da qual foi determinada, em sede de 
ação de exoneração de alimentos, a cessação apenas da prestação alimentícia de titularidade exclusiva do 
filho da embargante e do embargado. Nesse contexto, essa sentença não afeta o direito do ex-cônjuge de 
continuar a perceber alimentos, uma vez que, através dos embargos de terceiros opostos, se buscou o 
proveito de algo que não foi declarado à época da lide principal: a natureza familiar da obrigação alimentar, 
mormente porque, o juízo de família, dentro de sua esfera de atuação e competência, no âmbito da ação 
revisional, tão-somente exonerou o devedor de continuar arcando com alimentos para com o filho do casal. 

 

QUINTA TURMA 

PROCESSO AgRg no REsp 1.601.127-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Felix 
Fischer, por maioria, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018 

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL 

TEMA Crime contra a ordem tributária. Dados bancários obtidos legitimamente pela 
Receita Federal. Esgotamento da via administrativa fiscalizatória. Constatação de 
possível crime. Compartilhamento com o Ministério Público e a Polícia. Obrigação 
legal. Legalidade da prova. Ausência de ofensa à reserva de jurisdição. 

DESTAQUE 

É lícito o compartilhamento promovido pela Receita Federal dos dados bancários por ela obtidos a partir de 
permissivo legal, com a Polícia e com o Ministério Público, ao término do procedimento administrativo 
fiscal, quando verificada a prática, em tese, de infração penal. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de compartilhamento de dados obtidos legitimamente pelo 
Fisco com o Órgão Ministerial e com a Polícia, sem prévia autorização judicial, para uso em ação penal. 
Primeiramente, necessário frisar ser prescindível a autorização judicial para a requisição de informações 
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bancárias pela Receita Federal, como meio de concretizar seus mecanismos fiscalizatórios na seara 
tributária, ante a constitucionalidade da disciplina contida no art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, 
reconhecida pela Suprema Corte no julgamento do RE n. 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão 
geral. A seu turno, o entendimento já consagrado neste Tribunal, é no sentido de que a quebra do sigilo 
bancário, para fins penais, exige autorização judicial mediante decisão devidamente fundamentada. 
Contudo, em recente orientação firmada pela Quinta Turma deste Tribunal, no julgamento do Recurso em 
Habeas Corpus n. 75.532/SP assentou-se que o envio dos dados sigilosos pela Receita Federal à Polícia 
ou ao Ministério Público, quando do esgotamento da via administrativa e constituição definitiva de crédito 
tributário, decorre de mera obrigação legal de comunicar às autoridades competentes acerca de possível 
ilícito cometido, não representando assim ofensa ao princípio da reserva de jurisdição o uso de tais 
elementos compartilhados para fins penais. Com efeito, constitui obrigação dos órgãos de fiscalização 
tributária, prevista no art. 83 da Lei n. 9.430/96 (redação dada pela Lei n. 12.350/2010) comunicar o 
Ministério Público, quando do encerramento do procedimento administrativo sobre exigência de crédito 
tributário, eventual prática de crime. E mais, não configura quebra do dever de sigilo 'a comunicação, às 
autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de 
informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa' (inc. IV 
do § 3º do art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001). Como se vê, os citados dispositivos expressamente 
albergam o dever de remessa de dados bancários indicativos de eventual ilícito penal ao Ministério 
Público, a partir do término do procedimento administrativo tributário, como forma de permitir a 
investigação e persecução penal. Desse modo, a ação penal fundada em tais elementos não pode ser 
tomada como ofensiva à reserva de jurisdição, pois amparada em exceção categórica da legislação. Vale 
dizer, sendo legítimo os meios de obtenção da prova material e sua utilização no processo administrativo 
fiscal, mostra-se igualmente lícita sua utilização para fins da persecução criminal, a partir da comunicação 
obrigatória promovida pela Receita Federal no cumprimento de seu dever legal, quando do término da fase 
administrativa. 

 


