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TAMBÉM NO NOVO CPC, PRAZO RECURSAL EM DOBRO CESSA QUANDO RESTA 
APENAS UM DOS LITISCONSORTES 

Tanto sob o Código de Processo Civil de 1973 quanto na vigência da nova legislação 
processual, em se tratando de autos físicos, a contagem de prazo em dobro cessa quando 
resta apenas um dos lit isconsortes na demanda.  

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou 
provimento ao recurso especial de um shopping center condenado a indenizar u m cliente 
vítima de acidente dentro de suas dependências.  

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora, não houve surpresa ou manipulação no 
acórdão de segunda instância que considerou a apelação intempestiva, pois a regra do 
novo código segue o entendimento da Súmula 641 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a 
jurisprudência sedimentada sobre a matéria no código revogado.  

Ela explicou que o direito ao prazo em dobro pressupõe dois requisitos cumulativos: 
existência de lit isconsórcio e de prazo comum para a prática do ato processual.  

“A razão da norma permanece idêntica, a de garantir acesso aos autos oportunizando a 
obtenção da tutela recursal que lhe pareça mais favorável. Tanto é assim que o CPC/2015 
dispõe não se computar prazo diferenciado quando os autos do processo forem eletrônicos, 
permitindo aos lit igantes amplo e irrestrito acesso aos autos”, fundamentou a ministra.  

Para a magistrada, quando se verif ica a sucumbência de apenas um lit isconsorte – como 
ocorreu no caso analisado, em que restou uma só par te no polo ativo –, não há prazo em 
dobro para recorrer, justif icando-se a decisão do tribunal de origem. 

Denunciação da lide 

O shopping center defendeu que teria direito ao prazo duplicado, já que a redação do novo 
CPC teria estabelecido de maneira expressa que o prazo em dobro só deixa de ser contado 
quando a defesa é oferecida por apenas um dos lit isconsortes.  

Após o ajuizamento da ação de indenização e com a formação da relação jurídica lit igiosa, 
o shopping denunciou a lide a uma seguradora. A sentença  julgou procedente a 
indenização, condenando exclusivamente o shopping. O pedido de denunciação da lide foi 
julgado improcedente. 

“Assim, desfeito o lit isconsórcio por sentença e exaurido o prazo simples de interposição da 
apelação pela parte sucumbente, deve ser mantido o entendimento do tribunal de origem 
que reconheceu a intempestividade do recurso”, concluiu a ministra.  
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Leia o acórdão. 

 

PRIMEIRA TURMA IMPÕE MULTA ACIMA DO TETO PREVISTO PELO CPC EM RECURSO 
PROTELATÓRIO 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser possível a imposição 
de multa acima do teto de 2% fixado pelo Código de Processo Civil (CPC) de 201 5 por 
apresentação de embargos de declaração com intenção protelatória.  

A controvérsia foi analisada em embargos de declaração opostos pela Cemig Distribuição 
S.A. contra acórdão do STJ que, ao negar provimento a um agravo interno, manteve o 
reconhecimento da intempestividade do recurso especial da empresa.  

A Cemig alegou que o recurso especial foi interposto no prazo, af irmando que deveria ser 
permitida a utilização do e-mail para apresentação de petição escrita, por ser o correio 
eletrônico sistema de transmissão de dados similar ao fac-símile, na forma da Lei 9.800/99 . 

Protelação 

O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que o entendimento do STJ tem sido no mesmo 
sentido do previsto pelo artigo 1.026, parágrafo 2º, do CPC/2015, que permite a aplicação 
de multa não excedente a 2% do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de 
declaração com intenção manifestamente protelatória.  

No caso analisado, Gurgel de Faria destacou que a empresa embargante reiterou, nos 
declaratórios, o teor dos argumentos do agravo interno, sem explicitar omissão, 
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, “razão por que se 
consideram protelatórios os presentes embargos”.  

Insignificante 

Os embargos de declaração apresentados pela Cemig foram rejeitados por unanimidade 
pela Primeira Turma do STJ, com impos ição de multa. 

Todavia, para a turma, o valor da causa, fixado em R$ 1 mil, tornaria insignificante a multa 
se aplicado o teto de 2%, conforme previsto no CPC. Assim, por maioria, o colegiado 
decidiu ser possível a fixação da multa em patamar superior ao p ercentual legal, e 
estabeleceu a sanção em R$ 2 mil.  

“Considerando que o valor da causa foi f ixado em R$ 1 mil, o percentual a incidir sobre 
esse quantum não atingirá o escopo pretendido no preceito sancionador, pelo que entendo 
cabível a fixação daquela sanção em R$ 2 mil”, af irmou o relator.  

 

INTERESSE DO MENOR NÃO JUSTIFICA REDUÇÃO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS DE 
ADVOGADOS CONTRATADOS POR INVENTARIANTE 

A tutela do melhor interesse do menor não justif ica um ato de ofício do juiz para modificar 
honorários por êxito em ação de inventário, estabelecidos em livre pactuação entre os 
advogados e a inventariante.  

Por entender que tal disposição é um ato de simples administração do inventariante (no 
caso, mãe do herdeiro) que independe de autorização judicial, a Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso dos advogados e reconheceu a 
validade da cláusula contratual que estipulou em seu favor honorários de 20%, após o êxito, 
sobre o montante partilhável.  

Segundo a ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, ao contrário do que entendeu o 
tribunal de origem, não houve prejuízo ao menor, mas, sim, acréscimo patrimonial 
substancial, já que a herança era estimada em R$ 300 mil, e após o trabalho dos 
advogados chegou-se ao valor de R$ 1,47 milhão.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1762666&num_registro=201702923967&data=20181018&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9800.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1026
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O aumento patrimonial no valor da herança alterou, consequentemente, o valor dos 
honorários de R$ 60 mil para R$ 294 mil, mas, de ofício, o juiz reduziu as verbas de 20% 
para 10%, sob o pretexto de que era necessário proteger os interesses do herdeiro. A 
sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.  

A ministra lembrou que o parágrafo único do artigo 1.691 do Código Civil de 2002 lis ta os 
legitimados para pleitear a declaração de nulidade dos atos referidos no  caput – alienar ou 
gravar de ônus real os imóveis ou contrair obrigações que excedam os limites da simples 
administração – “de modo que, em regra, não há que se falar em possibi l idade de 
reconhecimento de nulidade de cláusulas ou contratos que digam respeito a esses temas”.  

Gestão do patrimônio  

Nancy Andrighi explicou que, embora a norma seja composta por conceitos jurídicos 
indeterminados e por cláusulas abertas, não há dúvida de que a contratação de advogado 
para uma ação de inventário configura ato de simples administração e de gestão do 
patrimônio, o que dispensa a necessidade de prévia autorização judicial.  

A escolha de uma cláusula de honorários por êxito, segundo a ministra , foi evidentemente 
mais benéfica ao menor, já que dispensou o pagamento de honorários  pro labore e 
condicionou a remuneração dos advogados a um evento futuro e incerto, “pressupondo -se, 
dessa forma, que haverá ainda mais empenho por parte dos patronos na obtenção de um 
resultado favorável, porque o valor de seus honorários disso dependerá”.  

A relatora ressaltou ser inadmissível a invalidação de ofício dos termos pactuados quando a 
atividade realizada pelos contratados resultou em acréscimo substancial de p atrimônio e 
dependeu de diversos esforços adicionais.  

“A remuneração compreende também o patrocínio de outros processos judiciais que se 
relacionavam com a herança, todos reconhecidamente realizados com zelo, 
comprometimento e qualidade, atendendo integralmente ao melhor interesse do menor”, 
concluiu. 

Leia o acórdão. 

 

MENÇÃO DE ACÓRDÃO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO NÃO IMPEDE EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA 

Em processo de relatoria do ministro Jorge Mussi, a Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) deu provimento a pedido do Ministério Público Federal (MPF) para cassar 
decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que impedia o início da 
execução da pena imposta a dois réus condenados em segunda instância por crimes contra 
o sistema f inanceiro nacional.  

Ao julgar a apelação e manter a condenação, o TRF3 havia determinado no acórdão que os 
mandados de prisão só fossem expedidos após o trânsito em julgado, ponto sobre o qual 
não houve recurso da acusação. Para o ministro Jorge Mussi, porém, essa determinação 
não se sobrepõe à jurisprudência das cortes superiores, que admite a execução da pena 
após a condenação em segunda instância. 

O recurso especial julgado pela turma restabeleceu a decisão proferida pelo juízo federal 
da 3ª Vara Criminal de São Paulo, que determinou a execução provisória das penas de seis 
anos de reclusão, em regime semiaberto, fixadas na apelação pelo TRF3. 

Em seu voto, Jorge Mussi destacou que, a partir do HC 126.292, julgado em 17 de fevereiro 
de 2016 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o STJ tem admitido a possibilidade do 
cumprimento da pena desde a prolação do acórdão condenatório em segunda instância. 

Habeas corpus 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1691
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1763893&num_registro=201500296679&data=20181018&formato=PDF
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Após o julgamento da apelação e a expedição dos mandados de prisão pelo juiz, a defesa 
impetrou habeas corpus no TRF3 alegando que o próprio tribunal teria garantido aos réus 
que a prisão só ocorreria depois do trânsito em julgado, o que ainda não aconteceu, pois 
foram interpostos recursos especial e extraordinário contra a condenação, os quais estão 
pendentes de análise. 

Disse ter havido violação ao princípio da presunção de inocência e que a exigência do 
trânsito em julgado, determinada no acórdão condenatório e não combatida por recurso da 
acusação, estaria preclusa. 

O TRF3 entendeu que a decisão do STF não possui efeito vinculante e que, no caso dos 
pacientes, o acórdão condenatório deixou claro que o mandado de prisão s ó poderia mesmo 
ser expedido após o trânsito em julgado. Com tais fundamentos, concedeu o habeas corpus.  

Sem efeito suspensivo  

Ao analisar o recurso especial do Ministério Público Federal, o ministro Jorge Mussi fez 
uma ressalva quanto à sua posição pessoal: “Este redator entende pela impossibilidade de 
se ordenar a execução provisória da pena quando, na sentença, o juiz condiciona ao 
trânsito em julgado da condenação a expedição do mandado de prisão e o órgão acusador 
queda-se inerte, não manifestando qualquer irresignação, sob pena de violação aos 
princípios da lealdade e da boa-fé processual, bem como da non reformatio in pejus”. 

A despeito desse entendimento pessoal, o ministro disse que era necessário decidir em 
harmonia com o pensamento majoritário das cortes superiores e citou decisões do STJ 
segundo as quais não há ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência n a 
execução provisória da pena, mesmo existindo recurso especial ou extraordinário, pois 
esses não possuem efeito suspensivo.  

Quanto ao fato de o acórdão condenatório ter garantido o cumprimento das penas somente 
após o trânsito em julgado, o ministro destacou que “a única hipótese capaz de obstar a 
execução provisória da sanção penal é a concessão, excepcional, de efeito suspensivo aos 
recursos extraordinário ou especial eventualmente interpostos”.  

“Desse modo, conforme o novo posicionamento adotado pelos t ribunais superiores, 
constata-se inexistir qualquer arbitrariedade na determinação do cumprimento imediato de 
condenação quando restar devidamente confirmada pelo tribunal de origem”, decidiu o 
ministro. 

 

AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA PRESIDENTE DA CÂMARA DE CAMPO GRANDE 
DEVE SER PROCESSADA 

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Assusete Magalhães decidiu que a ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Mato 
Grosso do Sul contra o vereador João Batista da Rocha – atual presidente da Câmara 
Municipal de Campo Grande – deve ser recebida e processada.   

A decisão foi tomada pela ministra em agravo apresentado pelo MP contra decisão do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) que não admitiu seu re curso especial, 
interposto com o propósito de reformar acórdão da corte estadual favorável ao vereador.  

No acórdão, o TJMS havia reformado a decisão de primeiro grau que recebeu a acusação 
contra o polít ico e deu início à ação de improbidade. Para a corte estadual, a acusação do 
MP não tinha “plausibilidade mínima” nem apresentava indícios suficientes de 
desonestidade administrativa capazes de caracterizar “eventuais irregularidades como ato 
de improbidade”.  

No recurso, o MP alegou que a decisão do TJMS desconsiderou entendimento do STJ ao 
af irmar categoricamente que o polít ico não praticou atos ímprobos, mesmo com a descrição 
minuciosa feita pela petição inicial da participação do réu no suposto esquema ilícito que 
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teria cooptado outros vereadores de Campo Grande. O caso culminou na cassação do 
prefeito Alcides Jesus Peralta Bernal.  

Interesse público 

A ministra Assusete Magalhães esclareceu que o reconhecimento da existência de indícios 
da prática de atos de improbidade administrativa não exige o reexame de fatos ou provas. 
“Com efeito, o juízo que se impõe restringe -se ao enquadramento jurídico, ou seja, à 
consequência que o direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, 
darão suporte (ou não) ao recebimento da inicial”, explicou.  

De acordo com a relatora, a jurisprudência do STJ entende ser suficiente a demonstração 
de indícios para que se determine o processamento da ação de improbidade, em obediência 
ao princípio segundo o qual, havendo dúvidas nessa fase processual, deve -se decidir em 
favor da sociedade, a fim de resguardar o interesse público.  

“Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra -se em dissonância com a jurisprudência 
desta corte, f irmada no sentido de que a presença de indícios de cometimento de atos 
previstos na Lei de Improbidade Administrativa autoriza o recebimento da peça vestibular, 
devendo prevalecer na fase inicial o princípio do  in dubio pro societate”, afirmou a 
magistrada. 

Assusete Magalhães ressaltou ainda que somente após a regular instrução processual é 
que será possível concluir sobre a existência ou não de eventual prática de ato de 
improbidade pelo presidente da Câmara Municipal.  

Ao conhecer do agravo em decisão monocrática, a ministra deu provimento ao recurso 
especial para que a ação civil pública retome seu regular processamento perante o juízo de 
primeiro grau. 

Leia a decisão. 

 

TR NÃO DEVE SER APLICADA NA CORREÇÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR, 
DECIDE SEGUNDA SEÇÃO 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o índice de correção 
monetária a ser aplicado a benefício complementar pago por entidade aberta de previdência 
privada deve ser estipulado pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados.  

Para o colegiado, os índices de correção devem ser adotados na seguinte ordem: ORTN, 
OTN, IPC, BTN, TR e índice geral de preços de ampla publicidade, conforme a época em 
que vigoraram os planos, inclusive com a substituição da Taxa Referencial (TR) pelo IPCA a 
partir de 5/9/1996. 

A decisão foi tomada por unanimidade em embargos de divergência apresentados por 
beneficiário de plano de previdência privada. O embargante alegou divergência 
jurisprudencial entre decisões da Terceira e Quarta Turmas do STJ quanto à possibilidade 
de utilização da TR na correção de benefício de renda mensal de plano de previdência 
privada aberta. 

O autor da ação pediu que prevalecesse a tese firmada pela Terceira Turma, de que deve 
ser afastada a aplicação da TR na correção monetária do benefício previdenciário 
complementar a partir de setembro de 1996, e adotado o INPC ou o IPCA-E, conforme 
normativos do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep).  

O relator dos embargos, ministro Villas Bôas Cueva, destacou haver dois recursos especiais 
repetit ivos pendentes de julgamento no STJ com questões similares ( Tema 977). Porém, 
disse ele, a matéria deveria ser apreciada primeiro pela seção nos embargos de 
divergência, “pois é recomendável a uniformização da jurisprudência antes de ser 
cristalizado qualquer entendimento no feito representativo de controvérsia”.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=88951750&num_registro=201802507206&data=20181030&tipo=0&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1656161
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TR 

Villas Bôas Cueva explicou que a TR não é índice de correção monetária, pois, refletindo as 
variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui fator que 
reflita a variação do poder aquisit ivo da moeda.  

O relator citou precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) indicando a impossibilidade 
de imposição da TR como índice de correção monetária, uma vez que a taxa não é capaz 
de mensurar o fenômeno inflacionário, pois sua fórmula de cálculo é desvinculada da 
variação de preços da economia.  

O ministro mencionou também a Súmula 295 do STJ (“A Taxa Referencial é indexador 
válido para contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada”), porém, conforme 
observou, nos precedentes que deram origem àquele enunciado, a TR não era utilizada 
isoladamente, mas, sim, em conjunto com juros bancários ou remuneratórios.  

Dessa forma, de acordo com Villas Bôas Cueva, “se a complementação de aposentadoria, 
de natureza periódica e alimentar, for corrigida unicamente pela TR, acarretará substanciais 
prejuízos ao assistido, que perderá gradualmente o seu poder aquisit ivo com a corrosão da 
moeda, dando azo ao desequilíbrio contratual”.  

Correção 

Para o relator, os próprios órgãos reguladores do setor, atentos ao problema, reconheceram 
a TR como fator inadequado de correção monetária nos contratos de previdência privada 
aberta, editando várias orientações para a repactuação dos contratos, com o objetivo de 
substituí-la por um índice geral de preços de ampla publicidade.  

“Com a vedação legal da utilização do salário mínimo como fator de correção monetária 
para os benefícios da previdência privada (Leis 6.205/75 e 6.423/77) e o advento da Lei 
6.435/77 (artigo 22), devem ser aplicados os índices de atualização estipulados, ao longo 
dos anos, pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados, sobretudo para os 
contratos de previdência privada aberta: na ordem, ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e índice 
geral de preços de ampla publicidade”, explicou.  

Direito adquirido 

O ministro afirmou que o participante do plano tem direito adquirido ao benefício 
previdenciário complementar e à efetiva atualização monetária de seu valor. Porém, o 
direito adquirido não se estende a determinado índice de correção. Dessa forma, é possível 
a substituição dos índices.  

“A substituição de um indexador por outro é possível desde que idôneo para medir a 
inf lação, recompondo a obrigação contratada. Não pode inc idir, dessa forma, índice 
aleatório, que privilegie, por um lado, a entidade de previdência privada ou, por outro, o 
participante”, frisou.  

Custeio 

Villas Bôas Cueva citou ainda diversos julgados do STJ no sentido de que a eventual 
ausência de fonte de custeio para suportar o pagamento das diferenças de correção 
monetária não tem força para afastar o direito do assistido.  

Segundo os precedentes, a entidade de previdência privada tem a responsabilidade de 
prever a formação, a contribuição e os devidos descontos de seus beneficiários, de forma 
que a própria legislação estabeleceu mecanismos para que o ente previdenciário supere 
possíveis déficits e recomponha a reserva garantidora.  

“Não prospera, portanto, a alegação da entidade aberta de previdência privada v entilada em 
contrarrazões no sentido de que a TR deve ser aplicada sem limite temporal para os 
contratos firmados em data anterior a 1º/1/1997, ao passo que somente para aqueles 
pactuados em data posterior é que incidiria algum dos índices gerais de preço de ampla 
publicidade”, afirmou.  
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Ao acolher os embargos, Villas Bôas Cueva destacou que deve prevalecer a tese f irmada 
pelo acórdão paradigma proferido pela Terceira Turma, visto que a TR não pode ser 
utilizada como fator de correção dos benefícios da previdência privada após o 
reconhecimento de sua inidoneidade pelos órgãos governamentais competentes, devendo, 
em seu lugar, ser adotado algum índice geral de preços de ampla publicidade, que será o 
IPCA, a partir de 5/9/1996, na ausência de repactuação.  

Leia o acórdão. 

 

MULTA COMINATÓRIA NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), interpretando o artigo 523, 
parágrafo 1º, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, decidiu que os honorários 
advocatícios devidos em cumprimento de sentença ou f ixados em liquidaçã o devem incidir 
apenas sobre o valor do débito principal, sem o acréscimo da multa cominatória na base de 
cálculo. 

A discussão ocorreu no recurso especial de uma empresa de engenharia contra acórdão do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), para o  qual a multa deveria ser somada ao 
valor do débito na base de cálculo dos honorários em cumprimento da sentença. Conforme 
o TJDF, uma das modif icações trazidas pelo CPC de 2015 foi a de que “a multa cominatória 
de 10% passou a integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos”.  

Além de citar precedentes com o pensamento pacíf ico do STJ, o ministro Villas Bôas 
Cueva, relator do recurso especial, mencionou doutrina afirmando que a base de cálculo 
sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o 
valor da dívida, sem a inclusão da multa de 10% pelo descumprimento da obrigação no 
prazo legal. 

“A base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios é  a mesma, ou seja, ambos 
incidem sobre o débito”, explicou o ministro. Diante disso, a turma determinou a incidência 
dos honorários apenas sobre o valor do débito principal f ixado.  

Leia o acórdão. 

 

EXTROMISSÃO DE PARTE FAZ PRAZO PRESCRICIONAL RETORNAR AO MOMENTO DE 
PROPOSITURA DA AÇÃO 

Nos casos de extromissão de parte, isto é, quando a parte inicialmente indicada como ré 
para responder ao processo é substituída pela parte efetivamente legítima, o prazo de 
prescrição retorna à data de propositura da ação, não ocorrendo prescrição em virtude da 
substituição no polo passivo da demanda.  

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou 
provimento ao recurso de um particular que foi incluído no polo passivo de ação de 
reparação de danos após a demandante reconhecer que o primeiro citado – uma instituição 
financeira – não era parte legítima para figurar na demanda. 

No caso analisado, a recorrida ingressou com ação de reparação de danos após a morte de 
seu cônjuge, em um acidente que envolveu veículo que estava em nome da instituição 
financeira. Posteriormente, o banco sustentou sua ilegitimidade passiva porque o ve ículo 
não seria de sua propriedade, mas tão somente teria sido objeto de  leasing com opção de 
compra já exercida à época dos fatos. A recorrida concordou com a denunciação da lide ao 
particular. 

Segundo o relator do caso, ministro Marco Aurélio Bellizze, apesar do nome “denunciação 
da lide” utilizado nos autos, houve na verdade a nomeação à autoria – exclusão da relação 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1731449&num_registro=201300120300&data=20181019&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art523
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1761773&num_registro=201801903491&data=20181015&formato=PDF
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processual do réu aparentemente legítimo e inclusão do réu efetivamente legíti mo, em 
procedimento denominado extromissão da parte.  

O ministro destacou que o equívoco do autor não configura ato condenável, porque o réu 
indicado no início era, aparentemente, o legitimado para responder à ação, e, “em 
homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, é ele quem tem o dever 
de informar o verdadeiro legitimado”.  

“É sob a perspectiva desse instituto que o presente recurso deve ser apreciado, visto que a 
natureza jurídica do instituto não é definida pelo nome a ele atribuído, m as pela situação 
fático- jurídica evidenciada nas razões da petição”, disse Bellizze.  

Prescrição 

O particular sustentou que a distribuição da ação contra parte ilegítima, sendo esta 
posteriormente excluída da lide, não interromperia o prazo para demandar co ntra a parte 
que realmente tem legitimidade, sob pena de desvirtuamento do instituto da prescrição.  

Bellizze destacou que, à época dos fatos, o veículo envolvido no acidente estava registrado 
em nome do banco indicado como réu. Não havia no boletim de ocor rência a informação 
quanto à existência de leasing, tampouco a menção ao comprador do veículo.  

“Portanto, a petição inicial foi corretamente direcionada contra o proprietário aparente do 
veículo, que, tendo conhecimento do verdadeiro legitimado, informou n os autos, por meio 
da petição erroneamente denominada denunciação da lide”, observou o ministro.  

Bellizze explicou que, diante da correção do polo passivo da demanda, por determinação 
legal, o aproveitamento dos autos deve alcançar também a interrupção do prazo 
prescricional e sua retração ao momento da propositura da ação.  

Citação 

O ministro assinalou que o prazo para promover a citação está expresso no Código de 
Processo Civil de 2015 e é de dez dias, a partir da propositura da ação. Na hipótese dos 
autos, Bellizze destacou que a autora promoveu a citação na primeira oportunidade que 
teve para se manifestar após a apresentação da petição do banco.  

“Nesses casos, deve-se admitir que o prazo para promoção da citação seja contado, não a 
partir da data em que proposta a demanda, mas da data em que aceita a nomeação”, 
concluiu o relator ao ratif icar que a parte autora cumpriu todos os atos que lhe competia 
para a promoção da citação. 

Leia o acórdão. 

 

LEROY MERLIN NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIREITO AUTORAL POR MÚSICA 
AMBIENTE 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP) que afastou da Leroy Merlin a obrigação de pagar R$ 144,2 mil 
de direitos autorais pelo uso de música ambiente em seus estabelecimentos. O serviço é 
prestado por empresa especializada (Rádio Imprensa S.A.), contratada pela Leroy.  

Ao analisar o caso, a ministra Nancy Andrighi, relatora, lembrou que, em outra ação já 
transitada em julgado ajuizada pela Rádio Imprensa na década de 80, houve julgamento 
definit ivo reconhecendo a atividade desenvolvida pela empresa como radiodifusão e a 
extensão do uso pelos estabelecimentos de seus clientes. Desse modo, o cliente ficou 
dispensado da necessidade de obtenção de licença especial ou do pagamento de qualquer 
valor ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).  

Aquela decisão, segundo a ministra, produziu o reconhecimento conjunto de “todas as 
relações jurídicas derivadas da atividade prestada, alcançando seus efeitos quaisquer 
terceiros que junto a ela contrataram serviços de sonorização ambiental”. Tais sujeitos, 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1758788&num_registro=201702102926&data=20181008&formato=PDF
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acrescentou a relatora, “es tão juridicamente vinculados – e subordinados – à relação a 
respeito da qual se decidiu de forma definit iva”.  

Efeitos reflexos 

No recurso contra o acórdão do TJSP, o Ecad sustentou que a Leroy Merlin não participou 
da relação processual ajuizada pela empresa de radiodifusão e, por isso, não poderia se 
beneficiar dos efeitos da decisão proferida.  

De acordo com Nancy Andrighi, o benefício da dispensa do pagamento integra o conjunto 
de legítimos efeitos ref lexos da sentença definit iva, de modo que não há extensão indevida 
dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.  

“A coisa julgada formada na ação movida pela Rádio Imprensa em face do Ecad impede que 
este rediscuta, em juízo, a questão concernente à possibilidade de exig ir, dos usuários do 
serviço prestado por aquela, remuneração autoral decorrente do uso do serviço prestado”, 
disse. A impossibilidade de o Ecad cobrar diretamente da Leroy Merlin remuneração sobre o 
uso da música ambiental constitui, para a ministra, “mero  efeito natural da decisão 
transitada em julgado, na medida em que sua parte dispositiva é expressa nesse sentido”.  

Leia o acórdão. 

 

MULHER É CONDENADA EM DANOS MORAIS POR CRIAR COMUNIDADE NA INTERNET 
SOBRE RAPAZ COM DEFICIÊNCIA 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou uma mulher a pagar R$ 3 
mil de danos morais à família de um rapaz com deficiência mental. Ela havia criado uma 
comunidade na rede social Orkut com foto do incapaz, destinada a compartilhar 
experiências relacionadas às suas atitudes.  

O autor da demanda – representado inicialmente por sua curadora – faleceu no curso do 
processo e foi substituído por seu irmão. Segundo este, o irmão não tinha desenvolvimento 
compatível com sua idade cronológica e por isso se portava em vias públicas de modo 
socialmente impróprio, o que era fato notório em sua cidade.  

O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não acolheram o pedido de 
indenização por danos morais, entendendo que a autora da comunidade na rede social 
apenas agiu de forma imatura, configurando-se o seu ato como simples aborrecimento e 
incômodo.  

Dignidade da pessoa 

Em seu voto, o relator do recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Bellizze, afirmou que a 
violação dos direitos à imagem e o desrespeito à dignidade do autor são perceptíveis ao 
senso comum. “A conclusão do tribunal de origem, ao isentar de respon sabilidade ato que 
caracteriza como imaturo, apequena a relevância do direito protegido, além de se afastar 
dos propósitos explicitamente declarados na Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência”, afirmou.  

Para ele, a criação da comunidade virtual, com a publicação de foto do incapaz, e o convite 
aberto para que as pessoas se manifestassem em tom jocoso a respeito do comportamento 
da vítima ferem a dignidade do ser humano e, em especial, da pessoa com deficiência.  

“Atitudes como esta, ainda que atribuídas à imaturidade da causadora do dano, não podem 
passar impunes pelo crivo do Poder Judiciário, devendo-se, ao contrário, fomentar na 
comunidade o dever de respeito pelas individualidades e responsabilidade por condutas que 
atentem contra a dignidade de outrem”, disse o relator.  

Jurisprudência 

O ministro Bellizze explicou ainda que a jurisprudência do STJ, em casos específ icos, já 
concluiu pela possibilidade de compensação de danos morais independentemente da 

https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1757423&tipo=0&nreg=201502823344&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20181018&formato=PDF&salvar=false
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demonstração de dor, concedendo indenização diante da comprovação de ocorrência de 
conduta injusta e, portanto, danosa.  

Segundo o relator, o STJ também já teve oportunidade de se manifestar acerca da 
independência entre a incapacidade jurídica e a condição de vítima de dano moral,  
“concluindo que mesmo em casos de ausência de consciência da experiência de dor, aflição 
e angústia, não se pode isentar o ofensor da responsabilidade civil pela violação a bem 
jurídico eminentemente atrelado à própria condição humana”.  

Nesse sentido, citou precedente do ministro Luis Felipe Salomão (Recurso Especial 
1.245.550): “Em situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como 
ocorre com doentes mentais, a configuração do dano moral é absoluta e perfeitamente 
possível, tendo em vista que, como ser humano, aquelas pessoas são igualmente 
detentoras de um conjunto de bens integrantes da personalidade ”. 

Google 

A pretensão do autor do recurso especial de condenação da Google Brasil não foi acolhida 
pela Terceira Turma, uma vez que, apesar de a comunidade criada ter sido publicada na 
rede social Orkut, a empresa não tem responsabilidade objetiva pelos co nteúdos inseridos 
por terceiros. 

Segundo o relator, esse entendimento encontra-se pacificado no STJ, que entendia, antes 
da vigência do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), que a extensão da solidariedade 
somente seria possível em decorrência de inércia na exclusão do conteúdo após notificação 
extrajudicial. 

Leia o acórdão. 

 

SUCESSIVAS MANIFESTAÇÕES DO DEFEITO AUTORIZAM CONSUMIDOR A EXIGIR 
DINHEIRO DE VOLTA EM 30 DIAS CORRIDOS 

O prazo de 30 dias previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), para 
que os fornecedores corrijam os vícios dos produtos, é computado de forma corrida caso 
haja sucessivas manifestações do mesmo vício.  

A tese foi f irmada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recurso 
especial no qual uma montadora e uma concessionária de veículos questionavam decisão 
do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Em ação de rescisão contratual movida pela 
consumidora, a corte estadual manteve a condenação das empresas à devolução integral 
da quantia que ela havia pago pelo veículo.  

Nos autos, a consumidora relatou que o carro foi adquirido em 16 de fevereiro de 2009 e 
que apresentou defeito por quatro vezes, sendo a primeira em 19 de março e as seguintes 
em 24 de março e em 4 e 9 de abril do mesmo ano. Segundo ela, após ir pela quart a vez 
para o conserto, apenas no dia 22 de abril o veículo foi disponibilizado para retirada, o que 
ultrapassaria os 30 dias previstos no CDC para que o consumidor pudesse exercer as 
opções asseguradas pelo artigo 18.  

Entre outros pontos, tanto a montadora quanto a concessionária alegaram que os reparos 
foram efetivados no prazo legal de 30 dias em todas as ocasiões, não sendo assim devida a 
restituição do valor integral.  

Sem interrupção 

Em seu voto, a ministra relatora do caso, Nancy Andrighi, afirmou que o prazo máximo de 
30 dias para saneamento do vício do produto, previsto no artigo 18 do CDC, deve ser 
contado “desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem 
interrupção ou suspensão”.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1390560&num_registro=201100391454&data=20150416&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1390560&num_registro=201100391454&data=20150416&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1766924&num_registro=201703136813&data=20181026&formato=PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm#art18
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“Também sob uma perspectiva teleológica, não é possível aceitar a interrupção ou a 
suspensão do prazo a cada manifestação do vício, pois isso signif icaria uma subversão à 
ideia fundamental do CDC de atribuir ao próprio fornecedor os riscos inerentes à atividade 
econômica exercida”, acrescentou.  

No caso analisado, a magistrada, seguida pela turma e em concordância com o acórdão do 
TJCE, entendeu ultrapassado o prazo de 30 dias e reconheceu à consumidora o direito de 
rescindir o contrato de compra com a devolução do valor pago.  

“Não se pode admitir que o consumidor, indefinidamente, suporte os ônus de ter adquirido 
produto defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu 
conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção 
do problema apresentado ou até mesmo a impossibilidade de sua solução”, disse Nancy 
Andrighi. 

Leia o acórdão. 

 

SEM PEDIDO DA PARTE, TRIBUNAL NÃO PODE AFASTAR LIMITE DE DIAS PARA 
MULTA COMINATÓRIA 

Se o tribunal, analisando pedido de redução de astreintes (multa cominatória), afastar de 
ofício o limite de dias determinado pelo juiz para a incidência da multa, f icará caracterizada 
a reforma em prejuízo do recorrente, pois a decisão agravará sensivelmente a situação 
deste. 

O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao dar 
provimento a um recurso da operadora de telefonia Claro para afastar do acórdão recorrido 
o comando que retirou de ofício (sem pedido da parte contrária) a limitação temporal da 
multa cominatória, transformando-a em multa por tempo indeterminado.  

O caso envolve ação de despejo movida pelo proprietário de um terreno alugado à Claro 
para instalação de antena de transmissão. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
(TJRS) já havia ampliado o prazo para desocupação do imóvel para seis meses, mas a 
ordem não foi cumprida. O juiz de primeiro grau deu então mais cinco dias, sob pena de 
incidência de multa diária de R$ 1 mil, limitada ao máximo de cem dias.  

A Claro recorreu ao TJRS pedindo a redução da multa e nova ampliação do prazo. A corte 
não apenas rejeitou os pleitos, como, de ofício, extinguiu a limitação de cem dias f ixada 
pelo juiz, por entender que não havia embasamento legal para sua estipulação.  

Situação agravada 

Segundo o relator do recurso da operadora no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 
decisão do TJRS violou o princípio da vedação da reforma em prejuí zo da parte recorrente. 

“Violou-se, com isso, princípio processual fundante, decorrente do princípio dispositivo, 
consubstanciado na impossibilidade de agravamento da situação do recorrente mediante o 
julgamento do seu próprio recurso, o qual é sintetizado  no brocardo latino non reformatio in 
pejus”, disse. 

O ministro lembrou que a jurisprudência do tribunal é firme no sentido da impossibilidade de 
agravamento da situação do recorrente sem que haja pedido de reforma pela parte 
contrária. No caso analisado, apesar da não alteração dos valores, a retirada da limitação 
dos dias de incidência das astreintes agravou a situação da empresa.  

“Poucos discordariam da necessidade de se penalizar exemplarmente o devedor contumaz, 
especialmente quando a multa, limitada a  determinado patamar, acaba se mostrando 
insuficiente como meio de coerção psicológica para o cumprimento da obrigação”, afirmou o 
relator. Apesar do contexto, Sanseverino disse que o tribunal deve respeitar os limites do 
que foi pedido em recurso pela par te. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1757432&num_registro=201701759490&data=20181004&formato=PDF
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Imparcialidade 

A multa cominatória é uma forma de assegurar a efetividade da decisão judicial, e por isso 
mesmo, segundo o ministro, a legislação processual “garante a possibilidade de o juízo 
cominar ou revogar as astreintes, majorar ou minorar o seu valor e a sua periodicidade, 
assim como estabelecer ou afastar os limites a elas impostos, inclusive de ofício”.  

No entanto, observou, quando se tratar de julgamento de recurso, qualquer alteração sobre 
a multa dependerá de impugnação pela parte interessada, já que o poder de revisão do 
tribunal – salvo nas questões de ordem pública – estará limitado pelo efeito devolutivo e 
pela proibição da reforma para pior.  

Sanseverino explicou que a situação analisada não envolveu uma questão de ordem 
pública, o que poderia representar exceção ao princípio da reforma em prejuízo. Segundo o 
ministro, é uma questão adstrita ao interesse privado das partes (locador e locatário) e, 
nessas situações, o Judiciário deve se manter imparcial.  

“Até mesmo a importante característica da imparcialidade da jurisdição acabaria por restar 
abalada mediante o favorecimento de uma das partes, fora das hipóteses legais, sem que 
tenha ela assim expressamente postulado, o que deve ser ao máximo evitado”, concluiu o 
relator. 

Leia o acórdão. 

 

INTERESSE DO MENOR AUTORIZA MODIFICAR COMPETÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO  

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, havendo envolvimento 
de interesse de criança ou adolescente, é possível a modificação da competência no curso 
da ação, pois a solução do processo deve observar o princípio do melhor interesse do 
menor. 

O caso analisado pelo colegiado t ratou de ação de destituição de poder familiar inicialmente 
distribuída no foro do lugar onde se encontravam os adolescentes, na cidade de Altônia 
(PR). Em razão da alteração do domicílio dos menores, que ficaram sob responsabilidade 
de uma tia em Barueri (SP), foi solicitado o deslocamento da competência para a comarca 
paulista. 

Ao receber os autos, o juízo da Segunda Vara Criminal de Barueri suscitou o conflito de 
competência sob a alegação de que a regra da perpetuação da jurisdição deveria ser 
aplicada ao caso. 

Proteção ao menor  

O relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, explicou que, em regra, nos termos do artigo 43 
do Código de Processo Civil 2015, a competência é determinada no momento do registro ou 
da distribuição da petição inicial, não podendo ser modificada, salvo quando houver 
supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. “Trata -se da regra 
da perpetuatio jurisdictionis , que impõe a estabilização da competência”, apontou.  

Porém, ressalvou, quando o processo envolver criança ou adolescente, deve ser observado 
o princípio do melhor interesse do menor, conforme preceitua o artigo 227 da Constituição.  

“A solução da controvérsia deve observar o princípio do melhor interesse do menor , 
introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, 
consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do 
legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando -se o ordenamento 
infraconstitucional aos seus contornos”, afirmou o relator.  

Ao decidir pela modificação da competência no curso da ação, em razão do domicílio dos 
atuais responsáveis (tia e companheiro da tia), Marco Aurélio Bellizze declarou o juízo da 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1763950&num_registro=201602036250&data=20181019&formato=PDF
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Segunda Vara Criminal de Barueri competente para dar continuidade ao julgamento da ação 
de destituição de poder familiar dos genitores dos adolescentes.  

O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.  

 

CLÁUSULAS DE IMPENHORABILIDADE OU INCOMUNICABIL IDADE NÃO IMPEDEM 
ALIENAÇÃO DE BEM DOADO 

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a existência de cláusula 
de impenhorabilidade ou de incomunicabilidade em doação de imóvel não implica 
automaticamente que o bem não possa ser alienado. 

De forma unânime, o colegiado entendeu que a melhor interpretação a ser dada 
ao caput do artigo 1.911 do Código Civil de 2002 é a de que é possível a imposição 
autônoma das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, a 
critério do doador. 

O recurso analisado foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) que negou pedido de beneficiária de doação de imóvel interessada em registrar sua 
transferência a terceiro.  

Após a morte da doadora do imóvel, a beneficiária vendeu o bem, mas não conseguiu 
registrar a transferência no cartório, o qual exigiu a baixa dos gravames de 
impenhorabilidade e incomunicabilidade que constavam da doação. Considerando que 
essas cláusulas só poderiam ser canceladas por ordem judicial, em razão da morte da 
doadora, a beneficiária pediu a baixa dos gravames, alegando a inexistência de cláusula de 
inalienabilidade. 

O TJMG afirmou que, segundo as regras instituídas originalmente pelo artigo 1.676 do 
CC/1916, e mantidas em sua essência no novo Código Civil (artigo 1.911), as cláusulas 
restrit ivas de propriedade não se extinguem com a morte do doador, com exceção do 
usufruto vitalício, cuja vigência está adstrita ao período de vida do beneficiário doador.  

Ao apresentar recurso ao STJ, a recorrente alegou que o imóvel doado somente foi gravado 
com a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, de modo que não haveria óbice legal para  
sua alienação a terceiros.  

Cláusulas autônomas  

O relator, ministro Marco Buzzi, explicou que a interpretação do  caput  do artigo 1.911 do 
Código Civil leva à conclusão de que é possível a imposição autônoma das cláusulas de 
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, a critério do doador ou instituidor 
do bem. 

Segundo Buzzi, diante do gravame da inalienabilidade, pressupõe -se, automaticamente, a 
impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Porém, de acordo com o ministro, a inserção 
exclusiva da proibição de penhorar ou comunicar não gera a presunção do ônus da 
inalienabilidade. 

“Partindo-se da simples leitura do artigo de lei já acima mencionado, depreende -se que o 
legislador estabeleceu apenas um comando, isto é, que a imposição da inalienabilid ade 
presume a impenhorabilidade e incomunicabilidade. Em outras palavras, a lei civil não 
estabeleceu, prima facie, que a impenhorabilidade ou a incomunicabilidade, gravadas de 
forma autônoma, importaria na inalienabilidade”, disse ele.  

De acordo com o relator, “sendo a inalienabilidade de maior amplitude, é decorrência 
natural que implique a proibição de penhorar e comunicar, tudo isso seguindo a lógica da 
antiga máxima de que in eo quod plus est semper inest et minus  (quem pode o mais, pode o 
menos). Porém, o contrário não se verif ica. A impenhorabilidade e a incomunicabilidade 
possuem objetos mais limitados, específ icos. A primeira se volta tão somente para os 
credores e a segunda impõe-se ao cônjuge do beneficiário (donatário ou herdeiro)”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1911
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O ministro analisou o caso a partir de lições doutrinárias e afirmou ser possível “concluir 
pela possibilidade de alienação do bem gravado somente com as cláusulas de 
impenhorabilidade e/ou incomunicabilidade sem necessidade de sub -rogação do produto da 
venda”. 

Caso concreto 

Ao dar provimento ao recurso, Marco Buzzi considerou não ser possível falar em 
inalienabilidade do imóvel gravado exclusivamente com as cláusulas de impenhorabilidade 
e incomunicabilidade. 

Assim, o relator acolheu o pedido da recorrente e dec larou que a aposição somente das 
cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade sobre o imóvel não impede a sua 
alienação. 

“Segundo a direção traçada pelas técnicas de hermenêutica jurídica aplicadas à 
interpretação do artigo 1.911 do Código Civil de 2002, reconhece-se perfeitamente possível 
a alienação do imóvel objeto do presente debate, porquanto somente onerado com a 
proibição de penhorar e comunicar”, afirmou.  

 

JOGADOR DUDU É CONDENADO A PAGAR R$ 25 MIL POR AGREDIR ÁRBITRO NA 
FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA EM 2015 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou o jogador Eduardo 
Pereira Rodrigues, conhecido como Dudu, do Palmeiras, a pagar R$ 25 mil em danos 
morais por agredir verbal e f isicamente o árbitro Guilherme Cereta de Lima, n a f inal do 
Campeonato Paulista, em 2015. 

Durante a partida entre Santos e Palmeiras, o atleta se desentendeu com um jogador 
adversário e o árbitro expulsou os dois. Dudu então atingiu o juiz pelas costas com o 
antebraço e proferiu diversos xingamentos.  

Cereta ajuizou ação de indenização alegando que houve inegável dano de natureza moral, 
uma vez que as ofensas foram veiculadas por emissoras de todo o mundo e na internet, 
dada a grande visibilidade do jogo.  

O pedido foi acolhido em primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
reformou a sentença por entender que a atuação jurisdicional do Estado só deve ocorrer em 
casos de notória insuficiência das medidas tomadas pela Justiça Desportiva, o que não 
teria ocorrido, já que a esfera desportiva ap licou sanção disciplinar e suspendeu o jogador 
por 180 dias. 

Excesso 

Para o relator do recurso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, a competência da Justiça 
Desportiva limita-se a transgressões de natureza eminentemente esportivas, conforme se 
extrai do artigo 50da Lei 9.615/98 (denominada Lei Pelé).  

Dessa forma, para o ministro, cabe a apreciação judicial no caso, uma vez que a conduta do 
jogador, além de transgredir as regras que norteiam as competições de futebol, ofendeu a 
honra e a imagem do árbitro. “A conduta do réu, mormente a sorrateira agressão física 
pelas costas, revelou-se completamente despropositada e desproporcional, transbordando 
em muito o mínimo socialmente aceitável em partidas de futebol”, entendeu.  

O relator citou que a doutrina sobre a responsabilidade civil aplicada aos esportistas 
preconiza que, mesmo naquelas modalidades em que o contato f ísico é considerado normal, 
como no futebol, ainda assim os atletas devem sempre zelar pela integridade física do 
adversário. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm#art50
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O ministro explicou que “eventual ato exacerbado, com excesso de violência, que possa 
ocasionar prejuízo aos demais participantes da competição, pode gerar a obrigação de 
reparação”. 

Desse modo, deve-se “indenizar o árbitro que, no exercício regular de suas funções no 
evento esportivo, sofre injusta e desarrazoada agressão de jogador”, concluiu em seu voto 
o relator. 

Leia o acórdão. 

 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PODE SER UTILIZADA PARA APURAÇÃO DE 
SALDO DE VENDAS DE CONSÓRCIO 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a validade da 
propositura de ação de prestação de contas para a apuração de eventual crédito decorrente 
de contrato de negociação de cotas de consórcio firmado entre duas empresas e uma 
administradora de consórcios. Ao manter acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP), o colegiado concluiu que a relação entre as empresas configurou o chamado 
contrato de agência, vínculo colaborativo que impõe a cada parte o dever de prestar contas 
à outra. 

De acordo com o contrato estabelecido entre as partes, a administradora deveria exercer a 
gestão de consórcio para aquisição de bens móveis e imóveis, enquanto as empresas 
seriam responsáveis pela oferta e comercialização das cotas consorciais aos co nsumidores 
mediante remuneração pela administradora.  

Em primeiro grau, o juiz reconheceu o dever de prestação de contas pela administradora, 
determinando que fosse feita em 48 horas. A sentença foi mantida pelo TJSP, para o qual 
as informações inicialmente prestadas pela empresa de consórcio eram insuficientes para 
calcular os valores devidos a título de comissão pelas vendas.  

Contrato de agência 

Por meio de recurso especial, a administradora alegou que, como foram apresentadas as 
contas voluntariamente e antes da propositura da ação, não seria possível reconhecer o 
interesse processual para ação de prestação de contas, de forma que a sua utilização 
representaria um sucedâneo da ação de cobrança.  

O relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Bellizze , destacou que a relação 
estabelecida entre as partes está inserida no conceito de contrato de agência, já que a 
empresa, mais do que aproximar o consumidor e a administradora, tem responsabilidade 
pela oferta e venda de cotas, sem vínculo de subordinação e mediante remuneração. 

“Nesse cenário, é evidente o dever da recorrida de prestar contas à representada e, por 
igual, em reciprocidade, da representada à recorrida, sendo corolário lógico o 
reconhecimento da legitimidade ativa e passiva das partes contrat antes. Tanto é assim que 
a própria recorrente af irma ter prestado as contas voluntariamente, denotando que ela 
também se entendia como devedora dessa obrigação de fazer”, afirmou o relator.  

Conta-corrente 

Ao confirmar o dever de prestar contas, Bellizze apontou que as empresas não eram 
responsáveis pela conclusão dos negócios jurídicos entre o consumidor e a administradora, 
de forma que não possuíam amplo acesso aos documentos necessários à apuração de sua 
remuneração. O relator comentou que a retribuição devida poderia ser influenciada por 
eventuais desistências dos consumidores.  

No caso dos autos, ressaltou o ministro, os pagamentos eram feitos por meio de conta -
corrente, na qual tanto os lançamentos a crédito como a débito se davam de forma 
unilateral pela administradora. Todavia, a discriminação desses lançamentos não é 
suficiente para esgotar o interesse processual na prestação de contas.   

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1763473&num_registro=201800870181&data=20181026&formato=PDF


16 

 

“O dever de prestar contas desborda a mera demonstração pormenori zada, parcela a 
parcela, dos débitos e créditos, e só será tido por adimplido após serem as contas 
apresentadas julgadas boas. Não se dando por satisfeito com as contas voluntariamente 
apresentadas, portanto, remanesce o interesse da parte recorrida em propor a presente 
ação de prestação de contas. Outrossim, no caso dos autos, como a recorrente resiste até 
mesmo ao dever de prestar, não é sequer dispensável a primeira fase”, concluiu o ministro 
ao manter o acórdão do TJSP. 

Leia o acórdão. 

 

MP TEM LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA PARA EXECUTAR SENTENÇA COLETIVA 
CONTRA COBRANÇA BANCÁRIA POR EMISSÃO DE BOLETOS 

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministério Público tem 
legitimidade subsidiária para liquidar e executar sentença coletiva de consumo que verse 
sobre interesses individuais homogêneos, quando, decorrido o prazo de um ano, nã o houver 
habilitação por parte dos beneficiários da decisão em número compatível com a gravidade 
do dano. 

No caso analisado pelo colegiado, o Ministério Público de São Paulo ajuizou ação coletiva 
de consumo questionando a cobrança de tarifa de emissão de boletos por um banco. 

A sentença condenou a instituição financeira a se abster de inserir a cobrança em seus 
contratos e a restituir aos clientes os valores pagos nos cinco anos anteriores ao 
ajuizamento da ação. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação para restringir a 
obrigação de não mais cobrar a tarifa ao período posterior a 30 de abril de 2008 e expandiu 
os efeitos da sentença a todo o território nacional.  

No recurso ao STJ, o banco alegou que os interesses envolvidos na aç ão seriam 
heterogêneos, e não individuais homogêneos, o que afastaria a legitimidade do MP e 
impediria a tutela por meio de ação coletiva e que, mesmo que superada essa tese, o MP 
não teria legitimidade para propor liquidação e execução de sentença que env olva 
interesses individuais homogêneos.  

Conexão processual  

A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o interesse individual homogêneo se 
caracteriza pela referência a um fato específ ico ou direito peculiar que é universal às 
relações jurídicas individuais, a partir dos quais é criada a conexão processual entre os 
interesses, marcada pela identidade de causa de pedir próxima ou remota.  

“Se o interesse individual homogêneo possuir relevância social e transcender a esfera de 
interesses dos efetivos titulares da relação jurídica de consumo, tendo reflexos práticos em 
uma universalidade de potenciais consumidores que, de forma sistemática e reiterada, 
sejam afetados pela prática apontada como abusiva, a legitimidade ativa do Ministério 
Público estará caracterizada”, af irmou.  

No caso analisado, segundo a relatora, os interesses tutelados dizem respeito à 
universalidade dos atuais e potenciais consumidores dos serviços prestados pelo banco. 
Por isso, a sentença permitiu o enfrentamento de aspectos padronizad os da origem comum 
dos interesses individuais homogêneos, cuja discussão é passível de ser feita pelo 
Ministério Público. 

“Não há como negar, na presente hipótese, a legitimidade extraordinária ativa do Ministério 
Público e a regularidade da ação para a de fesa dos interesses nela pleiteados”, afirmou.  

Legitimidade subsidiária  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1766916&num_registro=201502135153&data=20181026&formato=PDF
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De acordo com a ministra, a recuperação fluida ( f luid recovery), prevista no artigo 100 do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui hipótese específ ica e excepcional de 
execução coletiva propriamente dita de danos causados a interesses individuais 
homogêneos. 

Nancy Andrighi destacou ainda que o objetivo dessa legitimação extraordinária e s ubsidiária 
para a liquidação e execução do julgado coletivo é transferir à coletividade o produto da 
reparação civil individual não reclamada, visando preservar a vontade da lei e impedir o 
enriquecimento sem causa do fornecedor que atentou contra as normas jurídicas de caráter 
público, lesando os consumidores.  

Leia o acórdão. 

 

TERCEIRA TURMA AFASTA DATA GRAVADA EM ALIANÇAS COMO MARCO INICIAL DE 
UNIÃO ESTÁVEL 

A data registrada em um par de alianças foi considerada pela Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) como prova insuficiente para a definição do marco inicial de uma 
união estável. Para o colegiado – que fixou o início da união na data da constatação da 
gravidez do primeiro filho do casal –, não ficou demonstrado que à época da gravação das 
alianças já houvesse convivência pública e a intenção de constituir família, requisitos 
indispensáveis para a configuração da união.  

“Não se tem ciência acerca da mão em que as partes usavam a mencionada aliança e nem 
tampouco se sabe sobre o matéria-prima que deu origem ao objeto”, ressalvou a ministra 
Nancy Andrighi, relatora do recurso especial do ex -companheiro. 

Segundo ela, tais questões são importantes porque “a significação e o simbolismo 
representado pela aliança mudam substancialmente a depender desses aspectos – aliança 
de prata na mão direita costuma simbolizar namoro; aliança de ouro na mão direita 
normalmente ref lete um noivado e a aliança de ouro  na mão esquerda usualmente simboliza 
o casamento (ou, equiparando, a união estável)”.  

Datas divergentes 

De acordo com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, as partes se 
casaram em novembro de 2008 pelo regime da comunhão parcial de bens,  tendo vivido em 
união estável no período imediatamente anterior.  

No processo, os ex-companheiros divergiam sobre o início do período de união: para a 
mulher, a data inicial seria aquela gravada nas alianças; para o homem, seria a data de 
nascimento do filho mais velho, já que a inscrição nos anéis representava apenas o início 
do namoro. 

A sentença f ixou o início da união estável em junho de 2004, quando nasceu o primeiro 
filho, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estabeleceu o marco inicial em agos to de 
2002, conforme a gravação nas alianças. Segundo o tribunal f luminense, em nossa cultura, 
é comum gravar o dia do casamento na aliança, então seria mais verossímil que as partes 
tivessem mandado registrar a data em que realmente iniciaram a convivênci a.  

Publicidade 

A ministra Nancy Andrighi destacou que, embora a definição do início da união estável 
dependa do conjunto de provas produzido no processo, a análise do recurso não é impedida 
pela Súmula 7, já que as decisões judiciais de mérito foram minuciosas na descrição dos 
fatos relevantes para o caso. 

A relatora também lembrou que, de acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, a união 
estável é reconhecida com a configuração da convivência pública, contínua e duradoura, 
estabelecida com o objetivo de constituição de família.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art100
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1756808&num_registro=201601197316&data=20181001&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%277%27).sub.
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No caso dos autos, ela apontou que a ex-companheira, em depoimento, afirmou que em 
agosto de 2002 – data das alianças – ainda estava terminando um casamento anterior e, 
por isso, passou a morar com o ex-companheiro apenas em 2003. 

“Dessa forma, deve-se reconhecer a ausência do requisito da publicidade da união estável, 
no sentido de não ser ela oculta da sociedade, bem como se deve reconhecer a ausência, 
naquele determinado momento histórico, do requisito da intenção de constituir família, seja 
porque o tratamento mantido entre as próprias partes não era típico do tratamento mantido 
entre companheiros, seja ainda por inexistir reconhecimen to social do estado de 
convivência”, af irmou a ministra.  

Gravidez 

Por outro lado, Nancy Andrighi também considerou não ser possível f ixar o início da união 
somente em 2004, data reconhecida pela sentença em virtude do nascimento do 
primogênito. A relatora lembrou que o nascimento de uma criança é precedido de diversos 
preparativos, como o acompanhamento da gestação e a preparação da casa. “Os 
companheiros se apresentaram, foram vistos e foram reconhecidos como um casal em todos 
esses momentos, ainda que não fossem, àquele momento, efetivamente casados”, disse.  

Ela observou que quando houve a constatação da gravidez, em 24 de outubro de 2003, a 
mulher já havia informado a residência do parceiro como seu próprio endereço, pois se 
mudara para lá em fevereiro daquele ano, conforme ele próprio confirmou no processo. 
Assim, segundo a ministra, o relacionamento entre as partes a partir da constatação da 
gravidez “já não era mais um namoro, ainda que qualif icado”.  

O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.  

 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR NÃO PODE SER PREVIAMENTE EXCLUÍDA DA COBERTURA 
DOS PLANOS DE SAÚDE 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a assistência 
domiciliar, ainda que prescrita como prolongamento da internação h ospitalar ou domiciliar, 
não pode ser previamente excluída da cobertura dos contratos de plano de saúde. Para 
isso, devem ser analisadas as circunstâncias de cada caso e a complexidade de cada 
tratamento. 

A premissa foi estabelecida no julgamento do recurso especial em que uma operadora de 
plano de saúde pleiteava a alta gradativa do serviço de  home care de um beneficiário 
paraplégico, pois, sob a ótica da assistência domiciliar, ela não estaria obrigada a manter o 
serviço em tempo integral.  

Desde 2001, a empresa fornece serviços de home care ao beneficiário, em regime de 24 
horas diárias, após ele ter f icado paraplégico ao tentar impedir um assalto. Em 2002, a 
operadora decidiu reduzir a assistência para três horas diárias, mas o beneficiário obteve 
uma liminar para manter o regime integral. Decorridos oito anos, a liminar foi revogada, com 
fundamento na boa evolução do quadro clínico do assistido.  

Em primeiro grau, a demanda principal foi julgada improcedente, tendo o juízo entendido 
que a operadora não estaria obrigada a custear indefinidamente a assistência domiciliar. O 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) reformou a sentença, considerando que os 
procedimentos necessários à condição do beneficiário deveriam ser realizados por 
profissional habilitado em enfermagem, e não por cuidador.  

Assistência e internação domiciliar  

O relator do recurso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que a 
jurisprudência do tribunal é pacíf ica no sentido de que o  home care, na modalidade 
internação domiciliar (substituta de uma internação hospitalar), deve ser oferecido pelos 
planos mesmo sem previsão contratual, tendo em vista as vantagens do domicílio para o 
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paciente, em comparação com o hospital, bem como as vantagens financeiras para a 
própria operadora, já que os custos são menores.  

Em seu voto, o ministro citou resolução da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) que diferencia a assistência domiciliar da internação domiciliar pelo 
caráter ambulatorial da primeira, abrangendo serviços que poderiam ser feitos num 
ambulatório, mas são prestados no domicílio do assis tido. 

“Essa distinção é de suma importância do ponto de vista do equilíbrio econômico do 
contrato de plano de saúde, pois os custos da internação domiciliar podem ser 
compensados com os valores, naturalmente elevados, da internação hospitalar que foi 
subst ituída”, ressaltou o relator. Segundo ele, o mesmo não ocorre com a assistência 
domiciliar, cujos custos não substituem outros, “tratando -se de uma despesa adicional para 
as operadoras”.  

Prevenção 

O ministro apontou que essa diferenciação e seus reflexos no equilíbrio do contrato já 
foram tratados no julgamento do Recurso Especial 1.537.301  em que foi feita referência à 
Resolução 338/2013, atualmente substituída pela 428/2017, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), segundo a qual, "nos casos em que a assistência domiciliar não se dê 
em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à 
negociação entre as partes".  

Para o ministro, “apesar de as razões de decidir desse julgado conduzirem ao entendimento 
de que a assistência domiciliar poderia ser excluída da cobertura, o caso dos autos 
suscitaria nova ref lexão sobre o tema”.  

Segundo Sanseverino, embora a assistência domiciliar represente um custo adicional 
imediato, “essa modalidade de  home care pode se mostrar vantajosa até mesmo para as 
operadoras, numa visão de médio prazo, especif icamente naqueles casos em que o 
paciente apresenta melhora a ponto de dispensar uma internação, mas não a ponto de 
afastar o risco de um agravamento do quadro clínico, caso o tratamento não prossiga a 
contento”. 

O relator explicou que, nessas situações, o agravamento do quadro clínico traria despesas 
maiores para as operadoras do que as geradas pela manutenção da assistência domiciliar, 
“de modo que o desequilíbrio imediato do contrato seria contrabalançado com o risco que 
se evita no futuro”.  

Recurso negado 

Sanseverino entendeu que o quadro apresentado no recurso seria de assistência domiciliar, 
pois os procedimentos necessários ao atendimento do paciente são realizados normalmente 
em ambulatório, não exigindo internação.  

No entanto, ele apontou que o acórdão do TJRJ se fundamentou em laudo emitido por 
médico que assiste o paciente, tendo o prof issional prescrito expressamente a necessidade 
de suporte de enfermagem constante e auxílio de enfermagem de 24 horas. Como o STJ 
não pode reexaminar provas em recurso especial (Súmula 7), a turma julgadora negou 
provimento ao recurso da operadora.  

Leia o acórdão. 

 

CREDOR FIDUCIÁRIO PODE PERMANECER NA POSSE DO IMÓVEL, SEM DEVOLVER 
VALORES, APÓS LEILÕES EM QUE NÃO TENHA HAVIDO LANCES 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, em caráter 
excepcional, o credor fiduciário pode permanecer na posse do imóvel objeto de alienação 
em garantia, extinguindo-se as obrigações existentes entre ele e o devedor, no caso de não 
haver lances nos leilões para venda do bem.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1428545&num_registro=201500489012&data=20151023&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%277%27).sub.
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1761100&num_registro=201500505989&data=20181029&formato=PDF
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No recurso especial, uma companhia de seguros pedia a aplicação do artigo 27,  parágrafo 
5°, da Lei 9.514/97, segundo o qual, havendo frustração nos dois leilões para alienação do 
imóvel em garantia, a dívida deverá ser extinta e o credor exonerado da obrigação de 
entregar ao devedor a quantia referente ao valor do imóvel menos o valor da dívida . 

A credora assumiu a propriedade do imóvel em questão após a inadimplência do devedor no 
pagamento das parcelas do negócio. O devedor ajuizou ação para manter a posse do bem, 
além de pedir a condenação da companhia ao pagamento da diferença entre o valor da 
avaliação do imóvel e o montante que já havia desembolsado.  

O magistrado de primeiro grau deu parcial provimento ao pedido e condenou o credor a 
restituir ao devedor essa diferença. Na apelação, a companhia alegou que, tendo havido 
dois leilões do imóvel – frustrados por ausência de lances –, a dívida deveria ser extinta e 
ela não precisaria devolver os valores.  

No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu que a situação não se 
enquadraria no disposto na Lei 9.514/97, pois esta teria como pressuposto a existência de 
lance, o que não ocorreu, já que os leilões do imóvel não receberam nenhuma oferta.  

Insucesso 

Para o relator do recurso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, está configurada a hipótese 
descrita no dispositivo legal, pois “o que importa é o insucesso dos leilões realizados para a 
alienação do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária, com ou sem o 
comparecimento de possíveis arrematantes”.  

Em seu voto, o ministro explicou que a lei entende como consequência da alienação 
fiduciária o "desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o 
fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel". O negócio se resolveria com o pagamento 
integral da dívida garantida.  

Dessa forma, se o devedor não cumprir com os pagamentos, a propriedade pode ser 
consolidada em nome do credor fiduciário, com o intuito de satisfazer a obrigação. Com o 
não pagamento do débito, disse o relator, a lei prevê a realização de dois leilões; sendo 
ambos frustrados, a dívida será extinta e o credor,  exonerado da obrigação, f icará com o 
imóvel. 

Segundo Villas Bôas Cueva, a lei considera inexitoso o segundo leilão na hipótese em que 
o maior lance oferecido não for igual ou superior "ao valor da dívida, das despesas, dos 
prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais". 

“Com mais razão, o dispositivo também abrange a situação em que não houver interessados 
na aquisição do imóvel, frustrando a alienação do bem por falta de apresentação de lance. 
Tanto a existência de lances em valor inferior ao estabelecido como a ausência de oferta 
em qualquer quantia geram a frustração do processo de leilão”, entendeu.  

Leia o acórdão. 
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