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11 a 15 de dezembro
DIREITO CIVIL
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA NÃO PODE DISPENSAR CITAÇÃO DO
CÔNJUGE
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou as decisões proferidas em uma ação de
reconhecimento e dissolução de união estável com divisão de patrimônio porque um dos conviventes era casado e
sua esposa não foi citada no processo. “Esta corte superior entende que somente quando exercida a ampla defesa
de terceiro se pode admitir o reconhecimento de união estável de pessoa casada”, afirmou a ministra Isabel Gallotti,
relatora do caso.
A alegada união estável foi mantida entre a autora da ação e um homem em período durante o qual ele ainda era
oficialmente casado. O relacionamento entre os dois terminou antes que o casamento fosse formalmente extinto por
divórcio.
Além de anular todos os julgados originários, o STJ determinou a citação da ex-esposa para que ela possa exercer a
ampla defesa no processo que envolve seu ex-marido e a autora da ação.
A autora, apesar de alegar que o suposto companheiro estava separado de fato, admitiu que ele não tinha deixado
definitivamente o lar, passando os fins de semana em Fortaleza, e durante a semana morando com ela, em Mossoró
(RN). Sustentou que a ex-esposa não teve participação na aquisição dos bens que garante fazerem parte de seu
patrimônio junto com ele.
O homem admitiu a convivência com a autora, mas afirmou tratar-se de relação de adultério, pois continuava a
conviver com a esposa. Acrescentou que a partilha do patrimônio adquirido durante o casamento lesaria o direito à
meação de sua ex-esposa, da qual se divorciou em 2012, após o fim do relacionamento com a autora em 2010.
Vínculo duplo
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), além de ter considerado possível a união estável mesmo
persistindo o casamento, afirmou que essa união produziria efeitos contra terceiro não citado (a ex-esposa), titular de
patrimônio em mancomunhão.
Dessa forma, o TJRN confirmou a sentença que determinou a partilha de bens adquiridos na constância do vínculo
conjugal com a ex-esposa, inclusive do imóvel registrado em nome dela.
A ministra Isabel Gallotti, relatora do recurso interposto no STJ pelo ex-marido, chamou atenção para o fato de não
ter havido “oportunidade alguma de defesa e dilação probatória da então cônjuge”.
Segundo ela, se a tese veiculada na contestação da ação é a de que continuou havendo convivência marital entre o
homem e a então esposa, ainda que estivessem em processo de separação, “há interesse de terceiro que não pode
ser negligenciado na ação, sob pena de nulidade”.
Gallotti explicou que a ex-esposa teria interesse em “aderir à defesa do réu para comprovar a manutenção da
convivência conjugal, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento da união estável, nos termos da consolidada
jurisprudência deste tribunal, no sentido de que não é admissível o reconhecimento de uniões estáveis paralelas”.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
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AUMENTADA INDENIZAÇÃO PARA VÍTIMA DE NOTÍCIAS INVERÍDICAS EM MG
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso especial dos proprietários de uma casa
lotérica em Juiz de Fora (MG) para majorar o valor da indenização por danos morais por conta da publicação de
matérias jornalísticas que imputaram a eles o planejamento de um assalto forjado para acesso ao dinheiro do seguro.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou as empresas de comunicação a indenizar em R$ 4 mil
apenas um dos donos, por considerar que a sócia não teria sido lesada, pois, na publicação, foi usado o termo
“proprietário”, no masculino e singular, sem imputar a ela qualquer crítica ou ofensa.
A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, em entendimento contrário, reconheceu a legitimidade da empresária
para pleitear a indenização e ressaltou que ela “era proprietária do estabelecimento mencionado e compartilhou
todas as consequências danosas e prejudiciais do material veiculado”.
A ministra também considerou que o valor estipulado pelo TJMG “está aquém da razoabilidade e proporcionalidade”
e elevou a condenação para R$ 20 mil a cada um dos sócios da lotérica.
Extorsão
Os veículos noticiaram que o dono do estabelecimento havia perdido a concessão da Caixa Econômica Federal
depois de confirmada uma fraude em que ele teria forjado um assalto para receber o seguro.
No entanto, ficou demonstrado nos autos que os empresários foram vítimas de extorsão por parte do policial militar
que atendeu a um chamado por causa de assalto. Como não cederam às ameaças do policial, o sócio da lotérica foi
conduzido à delegacia e acusado de comunicação falsa de assalto.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1662847
BANCO NÃO TEM DE INDENIZAR CLIENTE ROUBADO APÓS SAIR DA AGÊNCIA
Responsáveis nos casos de assaltos ocorridos no interior das agências – local onde são legalmente obrigadas a
manter sistema de segurança –, as instituições financeiras não respondem por atos de criminalidade contra clientes
fora de seus estabelecimentos, pois cabe ao Estado o dever de garantir a proteção das pessoas nas áreas públicas.
O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao rejeitar pedido de
indenização formulado por cliente assaltado na saída de uma agência bancária em Americana (SP). A decisão foi
unânime.
“O risco inerente à atividade bancária não torna o fornecedor responsável por atos criminosos perpetrados fora de
suas dependências, pois o policiamento das áreas públicas traduz o monopólio estatal”, afirmou a relatora do recurso
do cliente, ministra Nancy Andrighi.
Conexão
No pedido de indenização, o cliente alegou que foi até a agência para sacar um cheque de R$ 5 mil, dinheiro que foi
colocado em um envelope. Ao sair da agência, ele foi abordado por homem armado, que roubou o envelope.
Segundo o cliente, o crime teve início dentro da agência bancária, já que o ladrão estaria ciente do valor que ele
portava.
O pedido de indenização foi julgado improcedente em primeira instância, com sentença confirmada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP). Para o tribunal, o crime não teve conexão direta com o negócio desenvolvido pelo
banco, o que afastou o seu dever de indenizar.
Dever do Estado
Em análise do recurso especial do cliente, a ministra Nancy Andrighi explicou que, à luz do Código de Defesa do
Consumidor, a configuração da responsabilidade civil do fornecedor depende, além do dano sofrido pela vítima, do
defeito no produto ou serviço, devendo o julgador verificar a expectativa razoável de segurança do consumidor nas
hipóteses concretas.
No âmbito das relações bancárias, a ministra também ressaltou que a jurisprudência do STJ está firmada no sentido
de que os bancos devem responder pelos assaltos ocorridos dentro das agências. A obrigação de manter sistema de
segurança no interior dos estabelecimentos bancários também está prevista na Lei 7.102/83.
Todavia, nas vias públicas, a ministra destacou que incumbe ao Estado, e não às instituições financeiras, o dever de
garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação dos criminosos. Por isso, no caso julgado, a ministra
entendeu não ser possível estabelecer nexo de responsabilidade entre o banco e o cliente vítima do crime.
“Sob a ótica do consumidor médio, não há se falar em razoável expectativa de segurança fornecida pela instituição
financeira, fora dos limites espaciais de suas dependências. A bem da verdade, considerando o alto índice de
assaltos a pedestres e passageiros de veículos nas vias públicas, aliado à ineficiência do Estado no combate a esse
tipo de criminalidade, é do senso comum que não se deve transportar grandes quantias de dinheiro em espécie nos
logradouros públicos”, concluiu a relatora ao negar o pedido de indenização.
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Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1621868
CONTROVÉRSIA SOBRE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA É PRIMEIRA AFETAÇÃO ELETRÔNICA NA
SEGUNDA SEÇÃO
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu proposta de afetação de recurso especial para
definir, sob o rito dos recursos repetitivos, se o reconhecimento da usucapião extraordinária – mediante o
preenchimento de requisitos específicos – pode ser impedido pelo fato de a área ser inferior ao módulo estabelecido
em lei municipal. Esta foi a primeira afetação de repetitivo decidida de forma eletrônica no âmbito da seção de direito
privado.
O sistema eletrônico de afetação, implementado em cumprimento às alterações promovidas pela Emenda
Regimental 24/2016, recebeu a primeira proposta de afetação em novembro deste ano. Ao todo, já foram acolhidos
três pedidos de afetação na plataforma eletrônica.
No caso da Segunda Seção, o colegiado, por maioria, acolheu proposta encaminhada pelo ministro Luis Felipe
Salomão. Para julgamento do recurso repetitivo, o ministro determinou a suspensão de todos os processos que
discutam questão idêntica ao tema afetado. Todavia, o ministro ressalvou que não há impedimento à distribuição de
novas ações, tampouco há suspensão de transações já realizadas ou que vierem a ser concluídas.
O tema está cadastrado no sistema de repetitivos sob o número 985. Para acompanhar, acesse a página.
Metragem
Ao julgar a apelação que deu origem ao recurso especial repetitivo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC)
entendeu que é possível o reconhecimento da aquisição de propriedade, por meio da usucapião extraordinária,
mesmo nos casos em que a área discutida apresente metragem inferior àquela estabelecida na legislação municipal.
Para o TJSC, o Código Civil não exige que o imóvel tenha sido objeto de parcelamento regular do solo e atenda às
disposições municipais e às normas urbanísticas.
Entretanto, para o Ministério Público de Santa Catarina, não seria possível o reconhecimento da usucapião
extraordinária quando a área do imóvel fosse menor do que o módulo urbano fixado pela lei do município.
Orientação
A tese fixada pela Segunda Seção do STJ vai servir de orientação às instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aos
juizados especiais, para a solução de casos fundados na mesma controvérsia.
A decisão em repetitivo também tem 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).
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1667843
REFORMADA DECISÃO QUE EXTINGUIU CONTRATO E QUITOU DÉBITO EM RAZÃO DO VENCIMENTO DO
PRAZO PRESCRICIONAL
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou o reconhecimento de inexistência de débito em
contrato de compra e venda de um imóvel, por entender que o prazo prescricional de cinco anos para pretensão de
cobrança de dívidas previsto no artigo 205, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil não leva à extinção da obrigação.
Ao analisar o recurso de uma imobiliária contra decisão que declarou a quitação do contrato e o cancelamento do
compromisso ajustado entre as partes, a relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o dispositivo legal realmente
prevê a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança.
Entretanto, segundo ela, “é inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e
quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”.
Interrupção da prescrição
O juízo de primeiro grau declarou a prescrição da pretensão de cobrança, a inexistência do débito e a quitação do
contrato, além de condenar a imobiliária a outorgar escritura definitiva da propriedade para a devedora. O Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP) manteve parcialmente a sentença, afastando apenas a outorga da escritura.
Para o TJSP, a imobiliária não promoveu medida apta à interrupção do prazo prescricional, contado a partir da data
do inadimplemento da recorrida (novembro de 2005). De acordo com o tribunal, uma notificação judicial, em abril de
2012, foi promovida quando já havia transcorrido o lapso prescricional de cinco anos, encerrado em 2010.
A ministra Nancy Andrighi manteve o entendimento quanto à prescrição da pretensão de cobrança das parcelas não
pagas, mas entendeu não ser possível a quitação do saldo devedor e o reconhecimento da inexistência da dívida.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1694322
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PRIMEIRA SEÇÃO DETERMINA QUE CRIANÇA PASSE POR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ANTES DE SER
DEVOLVIDA AO PAI NOS EUA
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu um pedido de oitiva e perícia psicológica para avaliar
o estado emocional de uma criança de nove anos que teve o retorno para os Estados Unidos determinado pela
Justiça.
O pai, brasileiro, mas residente nos Estados Unidos, ajuizou ação de busca e apreensão da criança com base na
Convenção de Haia, após a mãe ter saído sem autorização do território norte-americano quando a filha tinha apenas
um ano. Desde então, mãe e filha vivem no Brasil.
Por maioria, os ministros entenderam ser inviável cumprir a decisão de devolver a criança ao pai nos Estados Unidos
sem que antes seja feita a oitiva e a perícia psicológica da menor, para avaliar se ela tem condições de retornar sem
sofrer danos psicológicos irreversíveis.
Durante a sessão de julgamento, o relator do caso, ministro Og Fernandes, lembrou que a criança veio para o Brasil
com apenas um ano de idade, convive há oito anos com os avós maternos e paternos e não fala inglês, entre outros
aspectos que dificultariam sua readaptação nos Estados Unidos.
Para o relator, a perícia psicológica é essencial antes da deliberação sobre o recurso cujo resultado poderá implicar o
retorno da criança para os Estados Unidos.
“A proteção dos interesses do menor de idade deve se sobrepor a qualquer outro bem ou interesse juridicamente
tutelado, levando em consideração a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento”, afirmou.
Og Fernandes disse que o deferimento da perícia nesse momento processual, medida excepcionalíssima no caso
analisado, é uma forma de privilegiar o superior interesse da criança, direito tutelado no artigo 227 da Constituição
Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Universal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Convenção internacional
O ministro lembrou que as convenções internacionais assinadas pelo Brasil se sobrepõem às leis ordinárias, “posição
essa que afasta a procedência de qualquer impedimento de ordem formal que pudesse esvaziar de eficácia a
finalidade protetiva da referida norma convencional”.
A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, citada pelo ministro, prevê exceções
à determinação do retorno do menor retirado ilicitamente do seu domicílio original, nos casos em que haja risco grave
para a criança – perigos de ordem física ou psíquica, entre outras razões.
A perícia psicológica havia sido indeferida pela Justiça de primeira instância. Durante a sessão de julgamento, Og
Fernandes afirmou que estaria violando princípios éticos da magistratura caso determinasse o retorno da criança sem
antes ter informações sobre seu estado psicológico.
Na decisão, o ministro estabeleceu que a perícia deverá ser feita no prazo de 45 dias, com as despesas suportadas
pela mãe, que foi quem solicitou o procedimento.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
PRIMEIRA SEÇÃO DETERMINA QUE CRIANÇA PASSE POR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ANTES DE SER
DEVOLVIDA AO PAI NOS EUA
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deferiu um pedido de oitiva e perícia psicológica para avaliar
o estado emocional de uma criança de nove anos que teve o retorno para os Estados Unidos determinado pela
Justiça.
O pai, brasileiro, mas residente nos Estados Unidos, ajuizou ação de busca e apreensão da criança com base na
Convenção de Haia, após a mãe ter saído sem autorização do território norte-americano quando a filha tinha apenas
um ano. Desde então, mãe e filha vivem no Brasil.
Por maioria, os ministros entenderam ser inviável cumprir a decisão de devolver a criança ao pai nos Estados Unidos
sem que antes seja feita a oitiva e a perícia psicológica da menor, para avaliar se ela tem condições de retornar sem
sofrer danos psicológicos irreversíveis.
Durante a sessão de julgamento, o relator do caso, ministro Og Fernandes, lembrou que a criança veio para o Brasil
com apenas um ano de idade, convive há oito anos com os avós maternos e paternos e não fala inglês, entre outros
aspectos que dificultariam sua readaptação nos Estados Unidos.
Para o relator, a perícia psicológica é essencial antes da deliberação sobre o recurso cujo resultado poderá implicar o
retorno da criança para os Estados Unidos.
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“A proteção dos interesses do menor de idade deve se sobrepor a qualquer outro bem ou interesse juridicamente
tutelado, levando em consideração a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento”, afirmou.
Og Fernandes disse que o deferimento da perícia nesse momento processual, medida excepcionalíssima no caso
analisado, é uma forma de privilegiar o superior interesse da criança, direito tutelado no artigo 227 da Constituição
Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Universal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Convenção internacional
O ministro lembrou que as convenções internacionais assinadas pelo Brasil se sobrepõem às leis ordinárias, “posição
essa que afasta a procedência de qualquer impedimento de ordem formal que pudesse esvaziar de eficácia a
finalidade protetiva da referida norma convencional”.
A Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, citada pelo ministro, prevê exceções
à determinação do retorno do menor retirado ilicitamente do seu domicílio original, nos casos em que haja risco grave
para a criança – perigos de ordem física ou psíquica, entre outras razões.
A perícia psicológica havia sido indeferida pela Justiça de primeira instância. Durante a sessão de julgamento, Og
Fernandes afirmou que estaria violando princípios éticos da magistratura caso determinasse o retorno da criança sem
antes ter informações sobre seu estado psicológico.
Na decisão, o ministro estabeleceu que a perícia deverá ser feita no prazo de 45 dias, com as despesas suportadas
pela mãe, que foi quem solicitou o procedimento.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
DIREITO ADMINISTRATIVO
PRIMEIRA TURMA NEGA ACESSO DE MUNICÍPIO A INFORMAÇÕES INDIVIDUALIZADAS COLHIDAS PELO
IBGE
“O IBGE está legalmente impedido de fornecer a quem quer que seja as informações individualizadas que coleta, no
desempenho de suas atribuições, para que sirvam de prova em quaisquer outros procedimentos administrativos. E a
utilização de tais informações, que não seja com finalidades estatísticas, estará revestida de flagrante ilegalidade.”
O entendimento é da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recurso especial
interposto pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4).
O TRF4 julgou procedente pedido feito pelo município de Rio dos Cedros (RS) para que o IBGE fornecesse
informações coletadas a respeito de seus cidadãos.
Para o tribunal regional, como o fornecimento das informações não traz nenhum risco à segurança da sociedade e do
Estado, deveria prevalecer o preceito constitucional previsto no artigo 5º, XXXIII, segundo o qual “todos têm direito a
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado”.
Confiança necessária
No STJ, entretanto, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que o sigilo dos dados coletados pelo
IBGE, além de assegurado pelo Decreto-Lei 161/67, pela Lei 5.534/68 e pela Lei 5.878/73, presta-se justamente a
gerar a necessária confiança daqueles que prestam as informações, bem como a garantia da fidedignidade dos
dados coletados.
Napoleão também citou o artigo 37, caput e parágrafo 3º, da Constituição Federal, que estabelece que o serviço
público deverá observar a lei e que uma lei específica disciplinará o acesso dos usuários a registros e informações
governamentais, observando-se as garantias à privacidade e à publicidade.
“Do mesmo modo que o IBGE tem a prerrogativa de obtenção desses dados, preocupou-se o legislador em proteger
as informações fornecidas, estabelecendo, assim, o dever de sigilo sobre as mesmas e impedindo que sejam
utilizadas para outros fins que não os puramente estatísticos. Em outras palavras, a própria lei impôs ao IBGE e aos
seus agentes, de forma peremptória, o dever de guardar sigilo sobre todo e qualquer dado a que estes tenham
acesso em decorrência de suas atividades de pesquisa”, concluiu o relator.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1353602
SEGUNDA TURMA NÃO CONHECE DE RECURSO DO MP E MANTÉM ABSOLVIÇÃO DE EX-REITOR DA UNB
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A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, não conheceu de recurso interposto pelo
Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que absolveu Timothy
Mulholland, ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB), e Erico Weidle da acusação de improbidade administrativa.
O MPF defendia a revaloração jurídica dos fatos descritos no acórdão recorrido e o reconhecimento, pelo STJ, da
existência de elementos que comprovariam o ato de improbidade administrativa. A alegação é de que teriam sido
utilizados, indevidamente, recursos do Fundo de Apoio Institucional à UnB para aquisição de um carro para usufruto
do ex-reitor e de móveis de luxo para seu apartamento funcional.
Segundo o ministro relator, Og Fernandes, orientação jurisprudencial sedimentada no STJ estabelece que a
configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração de dolo
genérico. Para o ministro, se não há ato doloso não se pode aventar a possibilidade de existência de má-fé.
De acordo com o relator, compete à instância ordinária a produção de prova hábil que demonstre que o acusado
atuou com má-fé, praticou conduta desonesta e portou-se com deslealdade.
Provas
No caso analisado, segundo o ministro, o TRF1 não encontrou elementos que evidenciassem a prática de ilicitudes
pelos réus. “O acórdão recorrido consigna que, em face da prova dos autos e levando em consideração a forma com
que foram feitas as aquisições do mobiliário e do automóvel, não ficou evidenciada a prática de desonestidade e de
má-fé por parte dos réus”, frisou.
O ministro concluiu que o TRF1 foi bastante específico ao fundamentar sua decisão, contextualizando todos os fatos
e demonstrando “inexistir qualquer nota qualificadora de um atuar de má-fé ou desonesto (no sentido da deslealdade)
para com o cumprimento dos deveres no âmbito da administração pública”.
Diante disso, o ministro argumentou não ser possível nem o conhecimento do recurso pela divergência
jurisprudencial nem a revaloração dos fatos e, consequentemente, a revisão do acórdão – como solicitava o MPF –,
pois o reexame de provas significaria infringência à Súmula 7 do STJ.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1622001
PRIMEIRA SEÇÃO REAFIRMA QUE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO SÓ É POSSÍVEL EM CASO
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a posição da corte segundo a qual a anulação de
questões de concurso público pela via judicial só é possível em casos de flagrante ilegalidade. O colegiado
manifestou o entendimento ao rejeitar um recurso que buscava anular duas questões de um certame realizado em
2009 para a carreira de policial rodoviário federal.
Os recorrentes alegaram que uma questão não tinha resposta correta e a outra não estava prevista no edital. A
autora do voto vencedor, ministra Assusete Magalhães, destacou que em ambos os casos não há, de plano,
comprovação de ilegalidade, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário.
Para a ministra, não se trata de exame de legalidade do certame, mas sim de inconformismo dos recorrentes com o
poder discricionário da banca examinadora quanto à elaboração de questões.
Os pareceres técnicos juntados aos autos – alguns divergentes quanto à resposta de uma das questões – não
podem ser utilizados para justificar a anulação judicial, segundo o entendimento da ministra.
“Não pode o Poder Judiciário, munido de um parecer técnico – no caso, colhido unilateralmente pelos autores –,
sobrepor-se à conclusão da banca examinadora. É fazer valer peso maior aos critérios do expert da parte ou do juízo,
em detrimento dos da banca examinadora”, disse Assusete Magalhães.
A ministra lembrou que há tempo a jurisprudência do STJ entende que o Judiciário deve apenas apreciar a legalidade
do certame, “sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a
elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo”.
Ela observou que o próprio fato de a controvérsia demandar parecer técnico especializado significa que os erros
alegados não são de fácil comprovação.
STF
Assusete Magalhães destacou que após o início do julgamento do presente recurso, em 2016, o Supremo Tribunal
Federal (STF) concluiu, em regime de repercussão geral, que não cabe ao Judiciário interferir nos concursos para
anular questões quando não há ilegalidade patente. Após a decisão do STF, segundo a magistrada, foi reforçada a
tese de que a interferência do Judiciário nos editais é mínima.
Na continuação do julgamento, após o voto-vista da ministra, todos os demais membros da Primeira Seção votaram
com a divergência, para rejeitar o recurso e manter a decisão que considerou válidas as questões e as soluções
dadas pela banca examinadora.
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Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):REsp 1528448
PENAL/PROCESSO PENAL
TERCEIRA SEÇÃO VAI REDISCUTIR LIMITE DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIME DE DESCAMINHO
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, para fins de revisão de tese em recurso repetitivo, os
Recursos Especiais 1.709.029 e 1.688.878, que discutem a aplicação do princípio da insignificância em crimes de
descaminho. Com a decisão, foi determinada a suspensão do trâmite dos recursos especiais ou agravos em recursos
especiais, tanto nos tribunais de segunda instância quanto no próprio STJ, que tratem da mesma controvérsia.
A tese a ser rediscutida foi firmada em 2009 e estabelece que, no caso de descaminho, “incide o princípio da
insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10 mil, a teor do disposto no artigo 20 da Lei
10.522/02".
A proposta de revisão de tese foi apresentada pelo ministro Sebastião Reis Júnior. Segundo o ministro, o objetivo da
revisão é adequar a jurisprudência do STJ ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que considera o
princípio da insignificância aplicável a casos de débito tributário de até R$ 20 mil, seguindo o parâmetro das Portarias
75 e 130 do Ministério da Fazenda.
Essa foi a primeira vez que o STJ utilizou o sistema de afetação eletrônica de recursos repetitivos, implementado em
cumprimento às alterações promovidas pela Emenda 24/2016 no Regimento Interno do STJ
O tema está cadastrado sob o número 157 no sistema de recursos repetitivos.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1709029 e REsp 1688878
SEXTA TURMA CONFIRMA PRISÃO DOMICILIAR PARA RAFAEL BRAGA
Em decisão unânime, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a liminar concedida em
setembro pelo ministro Rogerio Schietti Cruz e concedeu habeas corpus para garantir ao catador de material
reciclável Rafael Braga o direito de cumprir pena em regime domiciliar, por razões de saúde.
O réu foi condenado em primeira instância a 11 anos e três meses de prisão por portar 0,6 grama de maconha e 9,3
gramas de cocaína. O julgamento da apelação estava previsto para esta terça-feira (12) no Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro.
De acordo com o ministro Schietti, relator do pedido de habeas corpus, eventual confirmação da sentença
condenatória em segunda instância não prejudica o benefício da prisão domiciliar, que deve perdurar pelo tempo em
que permanecerem “o agravado estado de saúde do paciente e as insalubres condições de acomodação do
estabelecimento prisional”.
Condições insalubres
Rafael Braga já havia sido preso nas manifestações públicas de junho de 2013, acusado de portar material explosivo
e uma garrafa de desinfetante, e foi condenado a cinco anos de prisão. Após a condenação pela Lei de Drogas e a
notícia de que estava acometido de tuberculose, vivendo em péssimas condições sanitárias e sem tratamento
adequado, sua situação desencadeou uma campanha em redes sociais.
Em seu voto, Rogerio Schietti destacou que, segundo o Ministério da Saúde, o risco de adoecimento por tuberculose
é 28 vezes maior em grupos vulneráveis como as populações privadas de liberdade. Ele lembrou que o Supremo
Tribunal Federal, ao analisar a situação dos presídios brasileiros, já a definiu como um “estado de coisas
inconstitucional”, em razão da violação massiva e persistente dos direitos fundamentais.
“O quadro grotesco de violações aos direitos e às garantias fundamentais alcança distinto patamar em hipóteses que,
como a de Rafael Braga Vieira, tratam de indivíduos que satisfazem o perfil corriqueiro dos encarcerados no país:
negros, jovens, de baixa renda e escolaridade, os quais, dentro dos presídios, continuam a sofrer as agruras do
desinteresse estatal em prover, com um mínimo de qualidade, os serviços públicos que, mesmo para os que estão
privados de liberdade, não podem ser negados”, afirmou o ministro.
Superlotação
Antes da liminar concedida em setembro, lembrou Schietti, Braga se encontrava na Penitenciária Alfredo Tranjan,
integrante do Complexo Penitenciário de Bangu, “destacada pela precariedade de suas instalações”.
Uma fiscalização do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, realizada em
fevereiro de 2017, revelou que a capacidade total do estabelecimento é de 881 internos. Entretanto, no dia da visita a
unidade contava com 3.087 presos. Entre outros problemas verificados pela inspeção, segundo Schietti, havia muita
sujeira, presença de ratos e insetos, espaços sufocantes e atendimento médico “completamente insuficiente”.
O habeas corpus foi concedido com fundamento no inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal. O relator
esclareceu, entretanto, que “a providência ora determinada não implica reconhecimento de que toda e qualquer
pessoa presa, enferma, em estabelecimento prisional neste país tenha direito à prisão domiciliar”.

7

Além das circunstâncias específicas relacionadas à doença de Rafael Braga, o ministro mencionou o fato de não
haver nenhuma indicação de que, solto, ele representaria riscos à sociedade, o que autoriza “a escolha de
providência de cunho humanitário, devidamente amparada em lei”.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 415508
RELATOR DEFENDE DISPENSA DE PROVA NA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu início nesta quarta-feira (13) ao julgamento de dois
recursos especiais repetitivos que vão definir se, nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, é
possível a fixação de indenização mínima por dano moral sem a necessidade de prova específica.
O julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista feito pelo ministro Felix Fischer e deve ser retomado em
2018, pois não haverá mais reuniões das seções do tribunal neste ano. O tema dos recursos está cadastrado sob o
número 983 na página de repetitivos do STJ.
O pedido de vista foi feito logo após a apresentação do voto do relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, que defendeu
a adoção da seguinte tese pelo colegiado: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e
familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da
acusação ou da parte ofendida, ainda que não indicada a quantia, e independentemente de instrução probatória
específica”.
A tese que vier a ser adotada pela Terceira Seção servirá de referência para as demais instâncias da Justiça. Em
razão da afetação do tema, foi determinado o sobrestamento, em todo o território nacional, dos processos que
discutam a mesma controvérsia e que estejam pendentes de julgamento em segunda instância ou em fase de
admissão de recurso para o STJ.
Dano e reparação
Em um dos processos analisados, o ex-companheiro da vítima deu um tapa em seu rosto com força suficiente para
jogá-la no chão e, logo depois, acelerou seu veículo e atropelou-a.
O juízo de primeiro grau condenou o agressor a quatro meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de
indenização de R$ 3 mil por danos morais. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a sentença, porém
afastou a indenização, pois considerou que, ao postular o direito, a vítima não especificou qual o tipo de dano, se
moral ou material, nem requereu valor mínimo para a reparação.
Diante da multiplicidade de recursos que versam sobre o mesmo assunto, o ministro Schietti propôs que o caso fosse
julgado como repetitivo, no rito estabelecido pelos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e
pelo artigo 256-N do Regimento Interno do STJ.
Segundo ele, o STJ deve discutir a necessidade ou não de indicação de um montante mínimo pela vítima a título de
indenização e também a obrigação ou não da produção de prova específica do dano moral, durante a instrução
criminal.
Arbítrio do juiz
De acordo com Schietti, “a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima
de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos,
podendo o quantum ser fixado minimamente pelo juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio”.
Para ele, no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código
de Processo Penal, permitiu que o juízo criminal possa decidir sobre um montante que, “relacionado à dor, ao
sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada”.
Desobrigação da prova
Segundo o ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação, a
diminuição da autoestima, “se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra,
descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”.
“O que se há de exigir como prova é a própria imputação criminosa, porque, uma vez demonstrada a agressão à
mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”, afirmou
Schietti.
“Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a
necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em
situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional,
consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos”, acrescentou o ministro.
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Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1675874 e REsp 1643051
PROCESSO CIVIL
QUARTA TURMA RECONHECE ACORDO EM AÇÃO JÁ SENTENCIADA E PRESTIGIA ATUAÇÃO DE CENTRO
DE CONCILIAÇÃO
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou válido um acordo sobre guarda de filhos e
pagamento de pensão homologado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), mesmo já
havendo sentença proferida no caso. Foi a primeira decisão em que o STJ reconheceu a importância do Cejusc –
instituído pela Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – na promoção dos meios alternativos de
resolução de conflitos.
O Ministério Público do Acre, autor do recurso especial que pretendia invalidar o acordo, afirmou que foi violada a
prevenção do juízo de família. Segundo o MP, a ação de alimentos já havia sido sentenciada pela 1ª Vara de Família
da Comarca de Rio Branco quando o acordo foi firmado pelo casal no Cejusc e homologado pelo juiz coordenador.
Para o recorrente, se havia mudança na situação econômica de uma das partes que justificasse a revisão da verba
alimentícia, a ação revisional deveria ter sido proposta na 1ª Vara de Família, pois é acessória à ação de alimentos.
Sem vício ou prejuízo
De acordo com o ministro Marco Buzzi, relator do recurso, “a invalidade processual é sanção que somente pode ser
reconhecida ou aplicada pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, se houver a conjugação do defeito do ato
processual com a existência de efetivo prejuízo”.
O ministro afirmou que “a prolação de sentença em ação de alimentos não torna o juízo sentenciante prevento para
homologar acordo que verse sobre a matéria”, ao reconhecer a possibilidade de atuação de qualquer juízo familiar ou
mesmo do juiz coordenador do Cejusc, por interpretação da Súmula 235 do STJ ("A conexão não determina a
reunião de processos, se um deles já foi sentenciado").
“No caso, o juiz coordenador do Cejusc, no exercício de sua competência, cujo desempenho não envolveu qualquer
pretensão resistida entre as partes, mas a mera administração voluntária e pública de interesses familiares, verificou
a conveniência do ato, bem como a ausência de vícios ou de quaisquer prejuízos aos recorridos ou a seus
descendentes”, disse o relator.
O ministro destacou a necessidade de prevalecerem “os princípios da dignidade da pessoa humana e da
instrumentalidade das formas, que hoje conduzem à prestação da tutela jurisdicional justa e tempestiva”.
Mudança de mentalidade
Marco Buzzi explicou que o CNJ, com a publicação da Resolução 125/2010, regulou a criação e o funcionamento, em
todos os tribunais, de núcleos voltados ao atendimento da população na resolução dos conflitos mais recorrentes.
“A medida faz parte da Política Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses, que visa assegurar a conciliação
e mediação das controvérsias entre as partes”, esclareceu. Nesse sentido, as partes envolvidas em um conflito
confiam a um terceiro a função de auxiliá-las a chegar a um acordo. “Essa iniciativa evita futura sentença judicial ou
recurso e permite a solução definitiva do litígio, diminuindo a grande demanda dos processos em tramitação”, disse o
ministro.
Segundo ele, “é inadiável a mudança de mentalidade por parte da nossa sociedade quanto à busca da sentença
judicial como única forma de se resolverem controvérsias, uma vez que a Resolução CNJ 125/2010 deflagrou uma
política pública nacional a ser seguida por todos os juízes e tribunais da federação, confirmada pelo atual Código de
Processo Civil, consistente na promoção e efetivação dos meios mais adequados de resolução de litígios, dentre eles
a conciliação, por representar a solução mais adequada aos conflitos de interesses, em razão da participação
decisiva de ambas as partes na busca do resultado que satisfaça sobejamente os seus anseios”.
De acordo com o ministro, o caso julgado pela Quarta Turma deve servir de “paradigma aos demais tribunais da
federação quanto à necessidade de se disseminar com maior intensidade a cultura da busca de solução de litígios
por meio da utilização de métodos alternos àqueles dos sistemas jurisdicionados convencionais”.
Esse propósito, acrescentou Buzzi, está expresso no artigo 16 da Lei 13.140/2015, que, entretanto, não é aplicável
ao caso julgado, pois não estava em vigor à época dos fatos: “Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso,
as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo
por prazo suficiente para a solução consensual do litígio”.
O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.
INICIADA A ARBITRAGEM, CABE AO JUÍZO ARBITRAL DECIDIR SOBRE MEDIDAS URGENTES REQUERIDAS
JUDICIALMENTE
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Embora as partes que elegem a arbitragem possam ajuizar processo judicial para a adoção de medidas urgentes, a
instauração do procedimento de arbitragem transfere imediatamente para o juízo arbitral a competência para decidir,
modificar ou revogar tais medidas.
O entendimento foi aplicado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao determinar o
encaminhamento de pedido judicial de medida cautelar para a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, juízo arbitral
eleito em contrato de aquisição de cotas de um instituto cultural.
A ação cautelar foi proposta com o objetivo de produzir prova pericial antecipada para cálculo do valor remanescente
das cotas sociais do instituto. Ainda na ação cautelar, a empresa compradora informou que havia sido iniciado
procedimento arbitral na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, local em que, segundo a adquirente, deveria ser
discutida a questão do valor do negócio.
Mesmo com a alegação da existência do processo arbitral, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o
prosseguimento da ação cautelar sob o entendimento de que havia a previsão contratual de encaminhamento ao
Judiciário de pedidos cautelares ou de antecipação de tutela, sem que, apenas por esse motivo, fosse violada a
convenção de arbitragem.
Competência respeitada
Ao analisar o recurso especial da empresa, a ministra Isabel Gallotti ressaltou que, segundo a jurisprudência do STJ,
o pronunciamento judicial em tutela de urgência não retira a competência do juízo arbitral acordado pelas partes em
instrumento contratual.
Todavia, a ministra lembrou que o artigo 22-B da Lei 9.307/96 estipula que, após a instituição da arbitragem, caberá
aos árbitros manter, modificar ou revogar medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.
“Como se vê, é possível o prévio ajuizamento de ação para adoção de medidas urgentes perante o Poder Judiciário,
mas a atribuição para processá-la, após a instauração da arbitragem, passa imediatamente a ser do juízo arbitral,
que, recebendo os autos, poderá reanalisar a medida eventualmente concedida”, concluiu a ministra ao determinar o
encaminhamento da medida cautelar ao juízo arbitral.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):REsp 1586383
FORO PARA AÇÃO DE REPARAÇÃO DEVE SER DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL ONDE FATO OCORREU
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, por unanimidade, o entendimento de que o foro
competente para apreciar ações de reparação de dano sofrido em razão de delito é aquele onde reside o autor da
ação indenizatória ou o local onde o fato ocorreu.
No caso julgado, o colegiado negou recurso da fábrica de sandálias Grendene, domiciliada em Sobral (CE), que
queria manter ação ajuizada na comarca de Farroupilha (RS). O objetivo do processo era coibir a imitação de
desenho industrial de sua titularidade por fábrica de Juazeiro do Norte (CE). Segundo os autos, a empresa
demandada produz calçado muito semelhante ao produto comercializado pela Grendene, a sandália Ipanema.
De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, a possibilidade de escolha do foro para propositura da ação
concedida ao autor, vítima do ilícito, visa facilitar o exercício de seu direito de obter a justa reparação pelos danos
sofridos, confirmando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
“Ocorre que, no particular, a ação não foi ajuizada pela recorrente em qualquer dos foros precitados (domicílio do
autor ou local do fato), mas em comarca onde, segundo alega, o produto contrafeito foi exposto à venda por terceiro
que não integra a lide”, explicou a ministra.
Domicílio
Os juízos de primeiro e segundo graus, ao apreciarem a controvérsia, acolheram a exceção apresentada pela
empresa demandada, reconhecendo a competência da Justiça cearense para apreciar a ação, uma vez que
nenhuma das partes tem domicílio na cidade de Farroupilha.
Além disso, foi considerado que o fato jurídico apontado como causa do pleito ocorreu na sede da empresa
demandada, que fica em Juazeiro do Norte.
Segundo Nancy Andrighi, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o fato apontado como causa
de pedir ocorreu no local da sede da empresa recorrida, em Juazeiro do Norte, e não na comarca em que a
Grendene ajuizou a ação, é inviável ao STJ alterar a decisão, devido à Súmula 7, que veda a reapreciação de provas
em recurso especial.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1708704
DIREITO DO CONSUMIDOR

10

BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO TEM LEGITIMIDADE PARA QUESTIONAR RESCISÃO
UNILATERAL POR OPERADORA
Nos casos em que ocorrer rescisão unilateral abusiva de contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora,
o beneficiário final do plano tem legitimidade para ajuizar ação individual questionando o ato tido por ilegal.
Baseada nesse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por considerar que faltava
legitimidade ativa ao beneficiário do plano de saúde coletivo. A turma determinou o regular julgamento da ação.
Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a discussão sobre legitimidade para pleitear a manutenção
de beneficiário no plano deve se dar à luz da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98). A ministra explicou que nos
planos de saúde coletivos a relação jurídica envolve uma operadora e uma pessoa jurídica que atua em favor de uma
classe ou em favor de seus próprios empregados.
Assim, para a ministra, mesmo nos planos de saúde coletivos, o usuário do plano tem o direito de ajuizar
individualmente ação contra a operadora para questionar abusos do contrato, independentemente de a contratação
ter sido intermediada pela pessoa jurídica ao qual o beneficiário está vinculado.
“O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que
lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido
ilegalmente”, explicou a relatora.
ANS
A ministra observou que deve ser considerada, também, resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) que estabelece que os contratos coletivos por adesão ou empresariais só podem ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte com
antecedência mínima de 60 dias.
Mesmo nos casos em que forem observadas as regras da ANS, de acordo com Nancy Andrighi, se houver rescisão
unilateral e abusiva do contrato pela operadora, o beneficiário final do plano coletivo está autorizado a ajuizar a ação
para questionar o ato tido por ilegal.
“Os demais integrantes da mesma classe/empresa podem exercer igualmente o direito de ação para questionar a
rescisão do contrato ou podem aguardar que a pessoa jurídica demande a solução em favor da coletividade de
beneficiários como um todo”, explicou a relatora.
No entanto, a ministra lembrou que a legitimidade ativa restringe-se ao exame puramente abstrato da titularidade dos
interesses envolvidos na demanda. Ela frisou que a instrução probatória a definir a procedência ou improcedência do
pedido diz respeito ao mérito e não às condições da ação.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1705311
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO PODE SER CUSTEADO POR
PLANO DE SAÚDE
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os planos de saúde são obrigados a custear a
internação de pacientes com obesidade mórbida em hospitais ou clínicas especializadas em emagrecimento, caso
esta seja a indicação do médico, ainda que não haja previsão contratual para tal cobertura.
No julgamento, a turma rejeitou pedido para modificar acórdão que obrigou o plano de saúde a custear tratamento de
emagrecimento de usuário com obesidade mórbida, grau III, em clínica especializada. De forma unânime, porém, o
colegiado acolheu parcialmente o recurso para afastar da condenação a indenização por danos morais ao paciente.
“Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação em clínica de
emagrecimento, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado
ao paciente, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica, como último recurso, é fundamental à
sobrevida do usuário, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se configurando
simples procedimento estético ou emagrecedor”, afirmou o relator do recurso da operadora, ministro Villas Bôas
Cueva.
Na ação, o paciente pediu o custeio do tratamento alegando insucesso em outras terapias tentadas anteriormente.
Ele afirmou ainda que não poderia se submeter à cirurgia bariátrica em virtude de possuir várias doenças, sendo a
sua situação de risco de morte.
Segundo Villas Bôas Cueva, a legislação é clara ao indicar que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura
obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do artigo 10, caput, da Lei 9.656/1998.
O relator destacou que, quando há indicação médica, o tratamento pode ser feito com internação em
estabelecimentos médicos, tais como hospitais e clínicas, mesmo que, em regra, as operadoras prefiram oferecer
aos usuários tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, como a cirurgia bariátrica.
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Médico manda
Villas Bôas Cueva frisou que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o médico ou o profissional habilitado
– e não o plano de saúde – é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário
acometido de doença.
O ministro destacou que a restrição legal ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento de emagrecimento
restringe-se somente aos tratamentos de cunho estético ou rejuvenescedor, principalmente os realizados em SPAs,
clínicas de repouso ou estâncias hidrominerais.
“Desse modo, mesmo que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplique às entidades de autogestão, a
cláusula contratual de plano de saúde que exclui da cobertura o tratamento para obesidade em clínica de
emagrecimento se mostra abusiva com base nos artigos 423 e 424 do Código Civil, já que, da natureza do negócio
firmado, há situações em que a internação em tal estabelecimento é altamente necessária para a recuperação do
obeso mórbido, ainda mais se os tratamentos ambulatoriais fracassarem e a cirurgia bariátrica não for recomendada”,
explicou o ministro.
Danos morais
Apesar de negar parte do recurso da operadora de plano de saúde, o relator deu parcial provimento no que se refere
à indenização por danos morais. O ministro afastou a compensação concedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia e
restabeleceu os efeitos da sentença, que previa apenas o direito de o usuário do plano de saúde fazer o tratamento
contra a obesidade em clínica especializada de emagrecimento.
De acordo com Villas Bôas Cueva, como a recusa do tratamento em clínica especializada somente se deu no bojo do
processo judicial – visto que o autor da ação não havia provocado previamente a operadora em âmbito administrativo
–, não há que se falar em recusa indevida de procedimento, o que afasta a alegação de dano moral indenizável.
Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1645762
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