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DIREITO PENAL
1. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
FURTO QUALIFICADO
FURTO QUALIFICADO E RECONHECIMENTO OU NÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DO DELITO
1. (DJUS) Para o STF e STJ, o crime de furto qualificado impede, por si só, o
reconhecimento da atipicidade material da conduta. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Pedro e Paulo furtaram 10 pacotes de macarrão de um supermercado, avaliados em R$
60,00. Nessa situação, para o STF e STJ, como o delito praticado foi o de furto
qualificado, em virtude do concurso de dois agentes (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), não
é possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta. C/E?
COMENTÁRIO

INFO
665/STJ
INFO
911/STF
INFO
793/STF

Gabarito: ERRADO. Para o STJ, o crime de furto qualificado NÃO IMPEDE, por si só, o
reconhecimento da atipicidade material da conduta. Isso porque, a análise conjunta das
circunstâncias do caso pode demonstrar a ausência de lesividade do fato imputado,
recomendando a aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência dominante dos
Tribunais Superiores tem afastado, como regra, a incidência do princípio da insignificância
nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4º do CP1), pois há maior reprovabilidade das
condutas. Entretanto, ao mesmo tempo, para o STF e o STJ, a prática de furto qualificado
NÃO DEVE, por si só, impedir a aplicação do princípio da insignificância, cujo
afastamento deve ser objeto de motivação específica à luz das circunstâncias do caso
(e.g., número de reincidências, especial reprovabilidade decorrente de qualificadoras
etc.). Em suma, a despeito da presença de qualificadora no crime de furto possa, à
primeira vista, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise
conjunta das circunstâncias pode demonstrar a ausência de lesividade do fato imputado,
recomendando a aplicação do princípio da insignificância. Insta salientar que a admissão
da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal
deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa
gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas
mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em
função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. Nesse sentido, a
jurisprudência reconhece o princípio da insignificância se estiverem presentes os
seguintes requisitos (objetivos) cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por fim, cumpre
destacar que se discute nos Tribunais Superiores se, além dos requisitos objetivos,
também é necessária a presença de requisito subjetivo, qual seja, não ser o réu
reincidente, portador de maus antecedentes ou criminoso habitual. Quanto a isso,

1

CP, art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...) § 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o
crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante
fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
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atualmente, o STF e STJ entendem que a habitualidade delitiva ou a reincidência, por si
sós, não afastam o princípio da insignificância (INFO 793/STF, INFO 911/STF e INFO
548/STJ).
STJ. 5ª Turma. HC 553.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/02/2020 (INFO/STJ 665).
STF. 2ª Turma. HC 141440 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/8/2018 (INFO 911/STF).
STF. Plenário. HC 123108/MG, HC 123533/SP, HC 123734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/8/2015
(INFO/STF 793).

2. CRIMES CONTRA A VIDA
HOMICÍDIO
COMPATIBILIDADE OU NÃO ENTRE DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA DO MEIO
CRUEL
2. (DJUS) Para o STJ, a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do CP) é
compatível com o dolo eventual. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

Éder, conduzindo sua caminhonete com habilitação suspensa, desrespeitou a
preferência de passagem do pedestre/vítima e o atropelou em um cruzamento. Após o
atropelamento, mesmo tendo sido advertido por pessoas que estavam no local,
acelerou muito o automóvel e fugiu, arrastando a vítima por aproximadamente 500
metros, tendo assim assumido e consentido com o risco de produzir o resultado morte,
o que de fato ocorreu. Em razão disso, o MP denunciou Éder pela prática de homicídio
qualificado em razão do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do CP). Nessa situação, para
o STJ, inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio
cruel para a consecução da ação. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do
CP2) é COMPATÍVEL com o dolo eventual. Isso porque, o dolo eventual não exclui a
possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável, como
veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Em outras
palavras, não há que se falar em incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora
do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do CP), pois o dolo do agente, seja direto ou
indireto, não exclui a possibilidade de o homicídio ter sido praticado com o emprego de
meio mais reprovável. Insta salientar que o STJ também reconhece a compatibilidade
entre o dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva, como o motivo torpe e o
motivo fútil (AgRg no RHC 87.508/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 3/12/2018). Por fim, cumpre destacar que o homicídio híbrido, mais
conhecido como homicídio qualificado-privilegiado, ocorre quando, ao mesmo tempo, há
a presença de uma ou mais causas que qualificam o crime, desde que de natureza objetiva
(ex.: com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou

2

CP, art. 121. Matar alguém: (...) § 2° Se o homicídio é cometido: III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou
outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; (...) Pena - reclusão, de doze a trinta anos. (...).
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cruel ou à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), e outra que torna o homicídio
privilegiado (ex.: relevante valor social ou moral). Desse modo, o homicídio pode ser
qualificado e privilegiado (art. 121, § 1º do CP3) ao mesmo tempo, desde que as
qualificadoras sejam de natureza objetiva (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP 4). É pacífico
no STF e no STJ que o homicídio qualificado-privilegiado (ou híbrido) não é considerado
crime hediondo.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.829.601/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/02/2020 (INFO/STJ 665).

DIREITO CIVIL
3. CONDOMÍNIO
NATUREZA JURÍDICA
CONDOMÍNIO PODE OU NÃO SOFRER DANO MORAL?
3. (DJUS) Para o STJ, não pode o condomínio pleitear em nome próprio a compensação
por dano moral. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

O Condômino Morumbi ajuizou ação de indenização por danos materiais e a
compensação de dano moral em face de Marcela, em razão da realização de evento em
desrespeito às normas estabelecidas na convenção de condomínio. A ordem judicial
determinou a suspensão do evento, sob pena de multa. O juiz além de condenar
Marcela ao pagamento de danos materiais, também a condenou por dano moral
coletivo do condomínio. A defesa de Marcela recorreu da sentença alegando a
impossibilidade do condomínio pleitear, em nome próprio, indenização por danos
morais. Para o STJ, nessa situação, assiste razão a Marcela, pois o condomínio, embora
seja parte legítima para propor ação indenizatória, não possui honra subjetiva para
pleitear danos morais em seu favor. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, NÃO PODE o condomínio pleitear em nome próprio a
compensação por dano moral. Por se tratar o condomínio de uma massa PATRIMONIAL,
não possui HONRA SUBJETIVA passível de sofrer dano moral. Ou seja, os condomínios são
ENTES DESPERSONALIZADOS, uma vez que não são titulares das unidades autônomas,
sequer das partes comuns, pois estas pertencem exclusivamente aos CONDÔMINOS, que
estão imbuídos da obrigação de contribuir para as despesas do condomínio dentro da

3

CP, art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode
reduzir a pena de um sexto a um terço. (...).
4
CP, art. 121. Matar alguém: (...) § 2° Se o homicídio é cometido: III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou
outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou
outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...) Pena - reclusão, de doze a trinta anos. (...).
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proporção de suas frações ideais. Ademais, não existe entre os condôminos o sentimento
de COOPERAÇÃO E CONFIANÇA RECÍPROCOS, com o fim de atingir um objetivo comum. O
que existe é apenas um vínculo que decorre do direito exercido sobre a coisa e necessário
para que se administre o espaço comum. Dessa forma, havendo ofensa esta é dirigida a
cada condômino que possuem a honra subjetiva, que gozam de reputação, mesmo que o
ato lesivo tenha sido direcionado para o condomínio. Nesse passo, caso algum condômino
se sinta ofendido em sua honra subjetiva, deve de forma individual pleitear a
compensação indenizatória ao dano moral sofrido.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.736.593-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
11/02/2020 (INFO/STJ 665).

4. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO
CONVERSÃO OU NÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DO VALOR
TOTAL DA DÍVIDA
4. (DJUS) Para o STJ, quando se trata de contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária, convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução,
nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo representará o
valor integral da dívida, o que engloba as parcelas vencidas e vincendas. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

João firmou contrato de financiamento com o Banco Volkswagen S.A., gravado com
cláusula de alienação fiduciária, que teve como garantia veículo de sua propriedade. Em
razão de seu inadimplemento o Banco propôs ação de busca e apreensão do automóvel.
Contudo, não localizado o automóvel, o Banco requereu a conversão da busca em
apreensão em execução, pleiteando o valor integral do débito, abrangendo as parcelas
vencidas e vincendas. O juiz deferiu o pedido de conversão, mas limitou o débito
exequendo ao valor de mercado do veículo dado em garantia pela tabela FIPE. Para o
STJ, a decisão do magistrado deve ser reformada, pois o valor do débito representa o
valor das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que não realizada a busca e apreensão
e a consequente venda do bem, restará a existência do título executivo e o crédito
constante do próprio título, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, quando se trate de contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária, convertida a ação de busca e apreensão em ação de
execução, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/695, o débito exequendo
representará o VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA, o que ENGLOBA as parcelas vencidas e
vincendas. Em outras palavras, convertida a ação de busca e apreensão em execução o

5

DL 911/69, art. 4º, alterado pela Lei 13.043/14. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse
do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva,
na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
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débito a ser executado é formado pelo valor integral, que engloba a soma das parcelas
vencidas e vincendas. Antes da do advento da Lei 13.043/14 que alterou o DL 911/69, a
conversão da ação de busca em apreensão somente poderia ocorrer em ação de depósito,
do mesmo modo que o STJ tinha o entendimento de que a cobrança da dívida se daria
com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o
valor do débito apurado. Com o advento da Lei 13.043/14 a possibilidade de conversão da
busca em apreensão em execução (art. 4º do DL 911/69) foi inserida e a Corte mudou o
seu entendimento, pois, diante da conversão em execução a busca e apreensão deixará
de existir, e, consequentemente, a venda extrajudicial não é realizada, restando apenas o
título executivo para que se busque a satisfação integral do débito. Ademais, realizada a
conversão, tantos bens quantos necessários do devedor deverão ser penhorados para
assegurar a execução, alcançando-se o valor do título executivo (art. 5º do DL 911/69). Do
mesmo modo que, não sendo convertida em execução, depois de cumprida a busca e
apreensão o bem somente restará livre quando houver o pagamento da integralidade da
divida existente (art. 3º, do DL 911/69). Dessa forma, inegável a conclusão de que da
conversão em ação de execução, resulte na busca pelo recebimento do valor da soma das
parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representada na cédula de
crédito bancário.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.814.200-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
18/02/2020 (INFO/STJ 665).

5. ARRENDAMENTO MERCANTIL
INADIMPLEMENTO
VEÍCULO APREENDIDO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DESPESAS DE REMOÇÃO
E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO
5. (DJUS) Para o STJ, o arrendatário é responsável pelo pagamento junto ao pátio
privado (depositário do veículo) das despesas geradas para a remoção e a estadia do
automóvel apreendido em razão de ação de reintegração de posse, decorrente do
inadimplemento contratual em arrendamento mercantil. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
INFO
665/STJ

João realizou contrato de arrendamento mercantil com a Safra Leasing S/A, tendo como
objeto o uso de um veículo. Ocorre que em razão do inadimplemento de João
(arrendatário), a Safra (arrendante) ajuizou ação de reintegração de posse, ocasião em
que foi determinada a busca e apreensão do veículo. A arrendante contratou os serviços
da Auto Socorro Ltda para que esta realizasse a remoção do veículo apreendido e fosse
mantido em seu pátio. Ocorre que o veículo foi levado a leilão e removido do pátio da
empresa depositária (Auto Socorro), não pagando a arrendante o valor dos serviços de
remoção e estadia do veículo prestados. Visando à reparação dos danos materiais, a
depositária do veículo (Auto Socorro) ajuizou ação de cobrança contra o arrendatário. O
juiz julgou procedente o pedido e condenou o arrendatário ao pagamento das referidas
despesas. Para o STJ, nessa situação, agiu corretamente o juiz, pois por ter dado causa
as referidas despesas com o seu inadimplemento contratual, o arrendatário é
responsável pelo pagamento. C/E?
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COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, O ARRENDANTE é responsável pelo pagamento junto ao
pátio privado (depositário do veículo) das despesas geradas para a remoção e a estadia
do automóvel apreendido em razão de ação de reintegração de posse, decorrente do
inadimplemento contratual em arrendamento mercantil. Em outras palavras, quem
pagará as despesas é o arrendante. Sabe-se que o arrendamento mercantil é um contrato
de LEASING pelo qual uma empresa adquire um bem (automóvel, nesse caso) e o entrega
para uso e proveito do arrendatário, que paga prestações mensais por um período
estabelecido em contrato, podendo, ao término deste, comprar o bem. Enquanto
perdurar o arrendamento mercantil, o ARRENDANTE é o PROPRIETÁRIO do bem, para
efeitos financeiros. Nesse passo, as despesas com a remoção e estadia em pátio privado
dizem respeito ao próprio bem (veículo apreendido), ou seja, se trata de uma obrigação
propter rem (própria da coisa), decorrente de um direito real, independente da vontade
do devedor. Cumpre ressaltar que, a busca e apreensão aqui discutida é a decorrente do
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL em arrendamento mercantil E NÃO por infrações de
trânsito cometidas pelo arrendatário, em que o responsável pelas despesas, em razão do
disposto no artigo 4º da Resolução 149/03 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito6
seria o arrendatário, uma vez que segundo a Resolução enquanto estiver em vigor o
contrato de arrendamento, se equipara ao proprietário. Contudo, não sendo a hipótese
de apreensão por infração de trânsito, a responsabilidade do pagamento das despesas
geradas pela remoção e permanência do veículo no pátio da empresa privada é do
arrendante, haja vista que as despesas estão vinculadas ao bem e a seu proprietário. Esse
entendimento é o mesmo adotado por esta Corte quando se trata de veículo alienado
fiduciariamente.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.828.147-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, j. em 20/02/2020 (INFO/STJ 665).

6. SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA ABUSIVA
ABUSIVIDADE OU NÃO DO REAJUSTE DO PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR
FAIXA ETÁRIA

INFO
665/STJ

6. (DJUS) Para o STJ, é abusiva a cláusula do contrato de seguro de vida em grupo que
prevê a possibilidade de não renovação ou que condiciona a renovação ao reajuste
por faixa etária. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Valdi, juntamente com outros segurados, procuraram a seguradora para renovarem o
contrato de seguro de vida, sendo surpreendidos, pois esta condicionou a renovação ao
reajuste do prêmio pela faixa etária, bem como previu a possibilidade de não renovação
por parte da seguradora, haja vista que teriam mais de 60 anos de idade. Diante do fato,

6

Resolução 149 do CONTRAN, art. 4º - Quando o veículo estiver registrado em nome de sociedade de arrendamento mercantil, o
órgão ou entidade de trânsito deverá encaminhar a Notificação da Autuação diretamente ao arrendatário, que para os fins desta
Resolução, equipara-se ao proprietário do veículo, cabendo-lhe a identificação do condutor infrator, quando não for o responsável
pela infração.
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os contratantes ajuizaram ação em face do Seguro de Vida Aliança, visando à declaração
de nulidade da cláusula que previu a possibilidade de não renovação e que condicionou
a renovação do contrato ao reajuste por faixa etária dos autores contratantes. O juiz, ao
final, julgou o pedido procedente. Para o STJ, nesse caso, o juiz decidiu corretamente,
pois a cláusula é abusiva e viola a legislação consumerista. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, NÃO é abusiva a cláusula do contrato de seguro de vida
em grupo que prevê a possibilidade de não renovação ou que condiciona a renovação
ao reajuste por faixa etária. Em outras palavras, encerrado o prazo de vigência da apólice
do seguro de vida a renovação não é automática, podendo ser reajustados com base na
faixa etária dos contratantes ou deixarem de ser renovados pela seguradora. O art. 760,
caput, do CC7 dispõe que a apólice de seguro, nesse caso, seguro de vida, mencionará os
riscos assumidos, o início e o fim de sua validade. Noutro passo, o art. 7748, do mesmo
diploma, dispõe que a recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante
expressa cláusula contratual, NÃO PODERÁ OPERAR MAIS DE UMA VEZ. Assim, atendido
ao prazo de pagamento do prêmio, a cobertura de cada segurado cessa automaticamente
ao final da vigência da apólice, caso não haja renovação. Isso porque, o contrato de
seguro de vida coletivo é regido pelo princípio do mutualismo sendo distinto do contrato
na modalidade individual que se submete a outro regime financeiro. Nessa esteira, não se
aplica aos seguros de vida coletivos a renovação automática do contrato prevista no art.
13, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos e Seguros Privados)9, tampouco as regras de reajustes
e os precedentes referentes à renovação do seguro saúde ou planos de saúde. Nesse
contexto, é válida a cláusula que prevê o reajuste por faixa etária, uma vez que o prêmio é
exigido e calculado com base na probabilidade de ocorrência do evento fático. Importante
frisar que no contrato de seguro de vida coletivo o regime financeiro é o de repartição
simples, pois não se pretende a formação de uma poupança ou plano de previdência
privada, mas apenas cobrir o sinistro, através do pagamento de prêmio pelo segurado
durante a vigência da Apólice. Assim, o referido reajuste não é procedimento abusivo,
pois decorre da própria natureza do contrato. Dessa foram, encerrado o prazo de vigência
da Apólice, encerra-se automaticamente o contrato de seguro de vida em grupo, pois não
são vitalícios, do mesmo modo que é válido o reajuste pela faixa etária em razão do
evidente aumento do risco de ocorrência do sinistro com o implemento da idade dos
segurados.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.769.111-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em
10/12/2019 (INFO/STJ 665).

7

CC/02, art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos,
o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do
beneficiário.
8
CC/02, art. 774. A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar
mais de uma vez.
9
Lei 9.656/98, art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a
partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
7. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
É POSSÍVEL OU NÃO A PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE AÇÃO DE COBRANÇA?
7. (DJUS) Para o STJ, no cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança em
razão de imóvel cedido com débito de IPTU, para que se aplique a exceção à
impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, IV, da Lei 8.090/90, é
preciso que o débito de natureza tributária seja proveniente do próprio imóvel que
se pretende penhorar. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

Edson celebrou com Luiz um contrato particular de permuta de imóveis urbanos, em
que Luiz transmitiu um imóvel residencial para Edson em troca de um terreno. No ato,
acordaram que cada um assumiria os tributos e taxas que incidissem sobre os imóveis
permutados, responsabilizando-se pelos débitos pendentes. Após ter sido concretizada
a transferência da posse, Luiz constatou que o terreno cedido por Edson possuía débitos
antigos de IPTU e anteriores à celebração do contrato de permuta. Luiz quitou o débito
e ajuizou ação de cobrança contra Edson, visando o reembolso dos valores pagos, ação
julgada procedente. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, Luiz indicou para
penhora o imóvel residencial que tinha transferido para Edson e que não possuía dívidas
tributárias, sendo este penhorado para garantir o pagamento da dívida. Edson
impugnou a penhora alegando a impenhorabilidade de família, pois era o único imóvel
que possuía. O juiz indeferiu o pedido e prosseguiu a penhora. Para o STJ, nesse caso, o
juiz deveria ter deferido o pedido, pois para aplicação da exceção à impenhorabilidade
do bem de família prevista no art. 3º, IV, da Lei 8.009/90 é necessário que o débito de
IPTU seja proveniente do próprio imóvel que se pretende penhorar. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, no cumprimento de sentença decorrente de ação de
cobrança, para que se aplique a exceção à impenhorabilidade do bem de família
prevista no art. 3º, IV, da Lei 8.090/9010 É PRECISO que o débito de natureza tributária
seja proveniente do próprio imóvel que se pretende penhorar. Em outras palavras, a
dívida de IPTU tem que ser decorrente do próprio bem de família a ser penhorado. A Lei
8.009/90 (Lei de impenhorabilidade do bem de família) no art. 3º, inciso IV, prevê exceção
à impenhorabilidade de bem de família, quando decorrente de cobrança de impostos,
predial ou territorial (IPTU), taxas e contribuições que forem devidas em função do imóvel
familiar. Ou seja, para que incida a penhora sobre um bem de família, a dívida tem que ser
proveniente do próprio imóvel penhorado. Dessa forma, a proteção dada ao bem de
família quando da interpretação da exceção trazida pelo referido artigo, deve ser

10

Lei 8.009/90, art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista
ou de outra natureza, salvo se movido: [...] IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em
função do imóvel familiar;[...].
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restritiva, não sendo permitido que se inclua outras hipóteses não previstas pela
legislação. Assim, para que se proceda a penhora do bem de família em decorrência de
ação de cobrança de IPTU, esse tributo tem que ser proveniente do próprio imóvel em
que incidiu a penhora.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.332.071-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/02/2020 (INFO/STJ 665).

8. USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL
NECESSIDADE OU NÃO DE PRÉVIO PEDIDO NA VIA EXTRAJUDICIAL PARA CONFIGURAR O
INTERESSE NA AÇÃO DE USUCAPIÃO
8. (DJUS) Para o STJ, é necessário o prévio pedido na via extrajudicial para se
configurar o interesse jurídico no ajuizamento de ação de usucapião. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

Luiz ajuizou diretamente ação de usucapião visando o reconhecimento do domínio
sobre o imóvel que reside com sua família em razão de ter preenchido todos os
requisitos legais. O juiz extinguiu o processo sob o fundamento de falta de interesse de
agir de Luiz, que não acessou previamente a via extrajudicial. Para o STJ, nesse caso,
assiste razão ao juiz, pois a ação de usucapião só é admitida quando houver óbice à
pretensão na esfera extrajudicial, nos termos do art. 276-A, da Lei 6.015/73 (Lei de
Registro Público). C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, NÃO é necessário o prévio pedido na via extrajudicial
para se configurar o interesse jurídico para o ajuizamento de ação de usucapião. Dito de
outro modo é possível o ajuizamento direto da ação de usucapião. Isso porque, o art. 216A, da Lei 6.015/7311 (Lei de Registro Público), incluído pelo CPC/15, previu a FACULDADE
de acesso EXTRAJUDICIAL para o pedido de usucapião, mas não condicionou a via judicial
ao prévio acesso a via extrajudicial. Ou seja, a lei acrescentou mais uma possibilidade de
se pleitear a usucapião. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais da usucapião pode
o interessado acessar tanto a via judicial diretamente quanto a extrajudicial, a sua
escolha. Segundo a melhor doutrina “não é um dever de a parte eleger a via
administrativa, podendo optar pela ação judicial, mesmo que preenchidos os requisitos da
usucapião extrajudicial”. Por fim, por se tratar de um direito real, oponível erga omnes,
pelo fato do possuidor querer se tornar proprietário se configura a existência do conflito
de interesses entre eles e consequentemente o interesse processual. Dessa forma, ainda
que preenchido os requisitos legais para acesso a via extrajudicial, não há óbice ao

11

Lei 6.015/73, art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião,
que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel
usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado, instruído com: [...].
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ajuizamento direto da ação de usucapião.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.824.133-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, por unanimidade, julgado
em 11/02/2020 (INFO/STJ 665).

9. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA ASSOCIAÇÃO AUTORA
DISSOLVIDA SEM AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR
9. (DJUS) Para o STJ, é possível, em ação civil pública, que a associação autora que
venha a ser dissolvida seja substituída por outra associação, independente de
expressa autorização da assembleia. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

A Associação dos Consumidores de Crédito – ANDEC ajuizou uma ação civil pública em
defesa dos direitos de todos os consumidores em que se questionou a cobrança
cumulativa de comissão de permanência com multa e juros de mora, nos contratos de
abertura de crédito em conta corrente. Ocorre que, durante o tramite processual essa
associação foi dissolvida. A POLISDEC, outra associação com a mesma finalidade
temática e constituída há mais de 01 ano requereu, na qualidade de demandante, a sua
integração no feito substituindo a associação que foi dissolvida. O juiz indeferiu o
pedido sob alegação de que para a associação sucessora ter legitimidade é necessária a
autorização expressa por deliberação da assembleia. Para o STJ, nesse caso, não decidiu
corretamente o juiz, pois, quando se tratar de ações civis públicas coletivas, sem índole
individual, no regime de substituição processual, a necessidade de autorização expressa
da assembleia é dispensada, em razão da própria definição dos objetivos institucionais,
constantes do respectivo estatuto. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, É POSSÍVEL, em ação civil pública, que a associação autora
que venha a ser dissolvida seja substituída por outra associação, INDEPENDENTE de
expressa autorização da assembleia. Em outras palavras, é possível que a associação
dissolvida seja substituída por outra associação independente de autorização assemblear.
Embora o STF tenha reconhecido a necessidade de expressa autorização dos associados
para legitimar a associação a propor ação civil pública em defesa de seus direitos
individuais, esse entendimento alcança apenas as ações que forem submetidas ao rito
ordinário, ou seja, direitos meramente individuais, sem índole coletiva em que há a
REPRESENTAÇÃO pela associação que atua em nome alheio para defender direito alheio.
Nesse passo, não se aplica esse entendimento do STF às ações coletivas de consumo ou
quaisquer outras demandas que versarem sobre direitos individuais homogêneos em que
a associação atua como substituto processual, funcionando como titular da ação agindo
em nome próprio e defendendo direito material do substituído, nesse caso, todos os
consumidores. Dessa forma, quando a associação atuar como substituta processual é
prescindível (dispensável) a expressa autorização assemblear, uma vez que o
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microssistema de defesa de interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo
coletivo, possibilitando a sucessão da parte autora tanto pelo Ministério Público, como
por outro colegitimado, considerando-se a importância dos interesses envolvidos na
demanda coletiva.
STJ. 3ª Turma. EDcl no REsp 1.405.697-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade,
julgado em 10/09/2019 (INFO/STJ 665).

10. AÇÃO RESCISÓRIA
REEXAME DE TODA MATÉRIA FÁTICA
A INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA PERMITE OU
NÃO O REEXAME DE TODA A DECISÃO?
10. (DJUS) Para o STJ, a ação rescisória fundada na violação a literal dispositivo de lei
não permite ao Tribunal analisar matéria estranha àquela apontada na petição
inicial, mesmo que a questão seja de ordem pública. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

S.R. Medeiros com base no permissivo do art. 966, do CPC/15, ajuizou ação rescisória
para desconstituir a sentença transitada em julgado e retomar o prosseguimento da
ação de adjudicação do imóvel para debater a matéria de ordem pública suscitada pela
possível ocorrência de simulação da compra e venda do imóvel, que em tese estaria
encobrindo um pacto comissório de mútuo. Para isso, indicou na rescisória como causa
de pedir as alegadas violações literais dos artigos 369, 421, 435, ambos do CPC/15.
Contudo, o juízo rescindente reconheceu que a sentença, proferida de forma
antecipada, transgrediu literal disposição do artigo 342 do CPC/15 e desconstituiu a
sentença, determinando o prosseguimento da ação adjudicatória para averiguações das
alegações de ocorrência de simulação. Para o STJ, nessa situação, incorreta a decisão do
Tribunal que desconstituiu a sentença, uma vez que o acórdão rescindendo trouxe como
fundamento a violação de artigo de lei diverso do apontado na Inicial da Rescisória.
C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, a ação rescisória fundada na violação a literal dispositivo
de lei NÃO PERMITE ao Tribunal analisar matéria estranha àquela apontada na petição
inicial, mesmo que a questão seja de ordem pública. Em outras palavras, o Tribunal está
vinculado aos dispositivos de lei apontados na inicial. Isso porque, a propositura de ação
rescisória com base no art. 966, IV, do CPC/1512 vincula os dispositivos de lei apontados na

12

CPC/15, art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por
força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente; III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V- violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada
em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII -
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petição inicial como violados, não permitindo que outras matérias estranhas sejam
analisadas, independente de se tratar de matéria de ordem pública. O referido artigo
dispõe que a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
houver violação literal a disposição de lei, sendo ônus do requerente a indicação literal
dos dispositivos violados, uma vez que configura a causa de pedir da ação rescisória.
Nessa esteira, a indicação na rescisória de violação literal aos artigos 369 13, 42114, 43515,
do CPC/15, vincula o julgador da rescisória, que não pode analisar dispositivos diversos
dos apontados, pois o contrário permite que se torne a ação rescisória em um mero
sucedâneo recursal. Desse modo, o acórdão rescisório não pode ter como fundamento a
violação do artigo 342, do CPC/1516, se este não foi apontado na inicial como violado.
Nesse contexto, ante a ausência de indicação de todos os dispositivos afrontados, não
pode o Tribunal, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se existem outras
violações a literal disposição de lei não alegada pelo autor.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.663.326-RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
11/02/2020 (INFO/STJ 665).

11. RECURSO
TEMPESTIVIDADE
PREVISÃO DE FERIADO LOCAL E TEMPESTIVIDADE RECURSAL
11. (DJUS) Para o STJ, é suficiente a simples referência à existência de feriado local
previsto em Regimento Interno ou no Código de Organização Judiciária Estadual
para que se comprove a tempestividade do recurso especial, nos termos do art.
1003, §6º, do CPC/15. C/E?
INFO
665/STJ

Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Maria ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Banco HSBC
sob alegação de que a referida instituição financeira teria efetuado inúmeras operações
irregulares em sua conta bancária, o que gerou inúmeros prejuízos. O HSBC foi
condenado ao pagamento dos lucros cessantes e emergentes, mas não pelos danos
morais, o que levou Maria a recorrer da sentença que foi mantida pelo Tribunal. Ainda
inconformada, apresentou recurso especial, entretanto, como o último dia para recorrer
era feriado local, a interposição foi feita no primeiro dia útil seguinte, mencionando

obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz,
por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
13
CPC/15, art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.
14
CPC/15, art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma
que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.
15
CPC/15, art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
16
CPC/15, art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato
superveniente; I - competir ao juiz conhecer delas de ofício; II - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em
qualquer tempo e grau de jurisdição.
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expressamente nas razões recursais o presente fato e a existência de normas locais que
previam o referido feriado. O Vice-Presidente do Tribunal não admitiu o recurso por
intempestividade, ante a ausência nos autos de documento hábil à comprovação. Para o
STJ, nessa situação, o recurso deveria ter sido admitido, pois, a existência de previsão do
feriado local no Código de Organização Judiciária Estadual é suficiente para
fundamentar a dilação do prazo da interposição do recurso especial. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, NÃO É SUFICIENTE a simples referência à existência de
feriado local previsto em Regimento Interno ou no Código de Organização Judiciária
Estadual para que se comprove a tempestividade do recurso especial nos termos do art.
1003, §6º, do CPC/1517. Em outras palavras, não basta mencionar na petição a existência
de feriado local, tem que juntar aos autos documento hábil a comprovação da
tempestividade recursal. Isso porque, o artigo 1.003, § 6º do CPC/15, dispõe que o
recorrente COMPROVARÁ a ocorrência de feriado local no ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. Ou seja, deve-se juntar um documento que justifique a dilação do prazo para
interposição do recurso. Assim, não basta mencionar nas razões recursais a existência de
feriado local, embora no Regimento Interno ou no Código de Organização Judiciária
Estadual exista a previsão desse feriado. Vale lembrar, que a regra do art. 376 do
CPC/201518, que prevê que será provada a vigência, o teor e conteúdo do direito local se
assim o juiz o determinar, se aplica somente nas instâncias ordinárias e para fins de prova,
na atividade instrutória e não no juízo de admissibilidade de recurso quando for dirigido
ao STJ, que possui regramento específico. Dessa forma, é imprescindível (necessário) que,
por meio de documento hábil, se comprove a existência de feriado local para fins de se
comprovar a tempestividade recursal. Por fim, insta salientar que, de acordo com o art.
1.029 do CPC/1519, o recurso especial ou recurso extraordinário são interpostos no
Tribunal de origem (ex.: TJ, TRF), chamados de juízo a quo, e o Presidente ou VicePresidente do Tribunal, a depender do regimento interno, em decisão monocrática, fará
um juízo de admissibilidade do recurso (admitindo-o e remetendo à instância superior –
juízo a quem - ou não o admitindo, se entender que não foram preenchidos os
pressupostos recursais de admissibilidade).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.763.167-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por
maioria, julgado em 18/02/2020 (INFO/STJ 664).

17

CPC/15, art. 1.003. [...] § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
CPC/15, art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência,
se assim o juiz determinar.
19
CPC/15, art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos
perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do
direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão
recorrida.
18
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12. AÇÃO MONITÓRIA
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO
CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDAR A PETIÇÃO
INICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA
12. (DJUS) Para o STJ, o descumprimento a determinação de emendar a inicial para
apresentar o original de uma das cártulas que embasou a monitória não acarreta a
extinção total da demanda. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
A CCC ajuizou ação monitória contra a TISCOSKI, embasada em 04 notas promissórias,
das quais somente uma foi apresentada por cópia. O juiz determinou a emenda à inicial
sob pena de extinção do feito. No entanto, a autora quedou-se inerte, vindo o juiz a
julgar extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, baseado no valor total das 04 notas
promissórias. Para o STJ, nesse caso, o processo não deveria ter sido extinto, pois a
ausência de emenda a inicial para apresentação de uma das cártulas que embasou a
monitória não acarreta a extinção total da demanda. C/E?
INFO
665/STJ

COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, o descumprimento a determinação de emendar a inicial
para apresentar o original de uma das cártulas que embasou a monitória NÃO
ACARRETA a extinção total da demanda. Em outras palavras, o processo só será extinto
totalmente se todas as cártulas originais utilizadas para embasar a monitória não forem
juntadas ao processo. Ou seja, constando pelo menos 01 cártula original nos autos, o
processo não deverá ser extinto totalmente. Embora o art. 321, parágrafo único, do
CPC/1520 dispusesse que a falta de cumprimento da determinação para emendar a inicial,
acarretaria o indeferimento da petição inicial, há de se analisar o caso concreto. Isso
porque, o art. 320, parágrafo único do CPC/1521 exige que a petição inicial seja instruída
com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Nessa esteira, somente a falta
total de todos os documentos IMPRESCINDÍVEIS (indispensáveis) é que seria capaz de
gerar a extinção total do feito. Ademais, segundo a melhor doutrina, para que a petição
inicial seja indeferida total ou parcialmente, devem-se analisar os pedidos manifestados
pelo autor e o despacho negativo acerca deles, de modo que o indeferimento de um
permita o prosseguimento dos demais, ocorrendo nesse caso a extinção parcial do
processo. Dessa forma, em respeito aos princípios da celeridade e da economia
processual, embasada a monitória em 04 notas promissórias, a falta nos autos do
documento original de uma delas não acarretará na extinção de todo o processo, mas
apenas com relação ao documento original que se deixou de juntar.

20

CPC/15, art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
21
CPC/15, art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
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STJ. 3ª Turma. REsp 1.837.301-SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
18/02/2020 (INFO/STJ 665).

DIREITO DO CONSUMIDOR
13. PROPAGANDA ENGANOSA
REDIRECIONAMENTO DE CONTRAPROPAGANDA
REDIRECIONAMENTO DA CONDENAÇÃO PARA VEICULAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA
IMPOSTA DA EMPRESA MATRIZ À SUA FILIAL
13. (DJUS) Para o STJ, a matriz de Posto de Gasolina, que foi condenada a veicular
contrapropaganda, não pode ter o redirecionamento do cumprimento desta
imposição à sua filial, se esta não foi parte no processo principal.
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

A matriz de um posto de gasolina que possuía a bandeira da Texaco comercializou
combustível de marca diversa sem informar aos seus clientes. Ocorre que a empresa foi
condenada pela pratica de propaganda enganosa, a veicular contrapropaganda,
devendo exibir em letreiro de fácil visualização e no mesmo local que constavam os
símbolos da marca a decisão que a condenou por tal prática, bem como em todas as
bombas de gasolina. O posto, em defesa, alegou que se encontrava em recuperação
judicial e que por isso havia encerrado as suas atividades. Diante do fato o juiz
determinou o redirecionamento da condenação para ser cumprida por uma de suas
filiais do grupo empresarial que, por sinal, possuía bandeira diversa. Para o STJ, nessa
situação, não decidiu de forma correta o juiz, pois incabível o redirecionamento da
condenação da matriz à sua filial, se esta não foi parte no processo principal
impossibilitando o cumprimento. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, a matriz de Posto de Gasolina, que foi condenada a
veicular contrapropaganda, PODE ter o redirecionamento do cumprimento desta
imposição à sua filial, ainda que não tenha feito parte do processo principal. Em outras
palavras, a filial pode ser compelida a cumprir a condenação sofrida por sua empresa
matriz. O Código de Defesa do Consumidor prevê a imposição de sanções administrativas
a quem infringir suas normas, entre elas, a imposição de contrapropaganda (art. 56, XII,
do CDC)22. Noutro ponto, o CDC no art. 6023 dispõe que a imposição dessa sanção
(contrapropaganda) será cominada quando a propaganda veiculada pelo fornecedor for
enganosa ou abusiva visando evitar a nocividade causada ao consumidor com essa prática
comercial. Nessa esteira, a comercialização de produto com marca diferente daquele

22

CDC, art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: [...] XII - imposição de
contrapropaganda.
23
CDC, art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa
ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.
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veiculado em propaganda (na faixada do letreiro do posto de combustível e nas bombas
de gasolina) configuram propaganda enganosa, que autoriza a imposição da sanção da
contrapropaganda, nos mesmos termos e local de fácil visualização, inclusive. O fato de a
empresa matriz condenada a esta sanção, encontrar-se em recuperação judicial com as
atividades desse estabelecimento encerradas, não impede que uma de suas filiais (mesmo
que não seja parte processual) cumpra a determinação judicial imposta a matriz,
especialmente pela importância de prevenir os consumidores de novas práticas similares.
Isso porque, embora matriz e suas filiais possuam, em regra, CNPJ diferentes, podendo
ter autonomia e administração distintas, as FILIAIS SÃO UM DESDOBRAMENTO DA
MATRIZ, INTEGRANDO A PESSOA JURÍDICA COMO UM TODO. Dessa forma, decisão
aplicada a uma matriz por atos que prejudiquem os consumidores, pode ser estendida às
suas filiais. Segundo precedente da 4º Turma do STJ (AgRg no AREsp 207.708/SP), sob a
ótica consumerista, é indiferente qual a empresa infratora, incidindo à hipótese a TEORIA
DA APARÊNCIA, uma vez que os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos
danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por
culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Dessa forma, é possível o redirecionamento
da condenação de veicular contrapropaganda imposta a posto de gasolina matriz à sua
filial, ainda que esta não figure no processo principal.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.655.796-MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado
em 11/02/2020 (INFO/STJ 665).
STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 207.708/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/10/2013.

14. DANO MORAL
MAIS DE UMA INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES NO SPC/SERASA E INCIDÊNCIA OU NÃO DE DANO MORAL
14. (DJUS) Para o STJ, a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de
restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições, ainda que a
regularidade esteja sendo questionada judicialmente, não pode configurar dano
moral a ser compensado. C/E?
Vejamos o seguinte caso hipotético:
INFO
665/STJ
SÚMULA
385/STJ

José teve os seus documentos extraviados e tempo depois, ao tentar realizar um
financiamento bancário, descobriu que o seu nome estava negativado por 03
instituições financeiras decorrentes de financiamentos realizados por terceiros que se
utilizaram dos seus documentos de forma fraudulenta. José ajuizou 03 ações visando à
declaração da inexigibilidade de todos os débitos e, consequentemente, a irregularidade
de todas as anotações anteriores em cadastro de inadimplentes. Porém, apesar da
existência nos autos de sentença declarando a inexigibilidade do débito e referida
irregularidade das negativações, apenas 02 já havia transitado em julgado. Acontece
que José veio a ser negativado novamente por outra instituição financeira decorrente da
mesma fraude. Em ação movida contra o banco, o consumidor conseguiu que fossem
reconhecidas a inexistência do débito e a ilegalidade do registro no Serasa. Entretanto,
com base na Súmula 385 do STJ, seu pedido de danos morais foi rejeitado, por existir
anotação anterior contra ele no cadastro. Para o STJ, nessa situação, não merece ser

CLIQUE AQUI para BAIXAR mais INFORMATIVOS do STF e do STJ

18

DJUS.com.br
INFORMATIVO do STJ 665 em QUESTÕES COMENTADAS – 18/04/2020
DJUS - Prof. Douglas Silva

reformada a decisão do juiz, pois a preexistência de restrições impede a ocorrência de
danos morais por nova negativação, ainda que indevida. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, a anotação indevida do nome do consumidor em órgão
de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições, ainda que a
regularidade esteja sendo questionada judicialmente, PODE configurar dano moral a ser
compensado. Em outras palavras, é possível o a configuração de dano moral por inclusão
indevida, ainda que haja inscrição preexistente. Embora a orientação contida na súmula
385 do STJ24 seja no sentido da inadmissão de indenização por danos morais decorrente
de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistirem restrições
LEGÍTIMAS, esta pode ser FLEXIBILIZADA. Isso porque, havendo elementos suficientes
para demonstrar a VEROSSIMILHANÇA das alegações do consumidor, ou seja, de que as
inscrições preexistentes também são INDEVIDAS, pode a orientação sumular ser
flexibilizada. Segundo entendimento da ministra Nancy Andrighi, até que seja reconhecido
definitivamente que o débito é inexigível, a anotação de restrição realizada pelo credor é
presumidamente legítima, e, a juntada de extratos comprobatórios de ajuizamento de
ações contestando as inscrições preexistentes não obsta essa presunção. Contudo,
quando no caso concreto, o ajuizamento das ações for concomitante, a exigir o trânsito
em julgado de todas as sentenças declarando a inexigibilidade do débito pode gerar
dificuldade excessiva para defesa dos direitos do consumidor em juízo, quando estes
pleiteiam o reconhecimento do dano moral. Assim, embora as sentenças anteriores não
tenham transitado em julgado, mas reconheçam a inexigibilidade da dívida e a
irregularidade da inscrição, pode-se evidenciar a verossimilhança das alegações deduzidas
pelo consumidor. Ou seja, a falta de trânsito em julgado em apenas um dos processos
permite a não incidência da súmula 385, do STJ, possibilitando o reconhecimento do
pedido de indenização por danos morais.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em
11/02/2020 (INFO/STJ 665).

15. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE
O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS SUPLEMENTAR É OU NÃO
EXEMPLIFICATIVO?
INFO
665/STJ

15. (DJUS) Para o STJ, é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos
em saúde, criado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de acordo
com a competência que lhe foi atribuída pelo artigo 4º, III, da Lei 9.961/00. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

24

STJ, SÚMULA 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
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Victoria ajuizou ação em face da Unimed após ter sido negado tratamento cirúrgico
indicado por seu médico assistente, como forma de evitar o agravamento de sua
doença, em que solicitou a utilização de alguns métodos e materiais específicos e
inovadores, diferentes do usualmente utilizados pela Unimed para esse tipo de
tratamento. O juiz deferiu o pedido, alegando que embora a Unimed possua tratamento
similar e que o tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente não se encontre no
rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, aquele é menos invasivo e mais
benéfico para a paciente. Para o STJ, nesse caso, a decisão do juiz não deve ser
reformada, pois, embora o tratamento requisitado não conste no rol da ANS e o Plano
de Saúde ofereça procedimento similar, se o tratamento experimental, indicado pelo
médico assistente, for mais moderno e eficiente para o paciente deve o Plano ser
obrigado a custeá-lo, haja vista o rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS ser
meramente exemplificativo. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, NÃO é meramente exemplificativo o rol de
procedimentos e eventos em saúde, criado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, de acordo com a competência que lhe foi atribuída pelo artigo 4º,
III, da Lei 9.961/00. Em outras palavras, o ROL dos procedimentos e eventos de saúde da
ANS é TAXATIVO. Explico. A lei atribuiu à ANS a elaboração do rol de procedimentos e
eventos de saúde que constituirão referencia básica para que os Planos de Saúde
ofereçam cobertura. Ou seja, A ANS (art. 4º, III, da Lei 9.961/00)25 determinará quais serão
os tratamentos e exames, com cobertura OBRIGATÓRIA, por todos os planos de saúde.
Esse rol, chamado de ROL MÍNIMO, é alterado a cada dois anos, visando garantir a
prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as
enfermidades que compõem a CID (Classificação Internacional de Doenças). Esse rol
mínimo garante a segurança do consumidor de ter assegurado o direito à saúde com
preços acessíveis para a maioria da população vulnerável. Do mesmo modo, garante ao
consumidor na hora de contratar o plano de saúde ter segurança quanto à equivalência
das prestações e das contraprestações, referentes às coberturas. Pensar em um rol
meramente exemplificativo, sem limitação, oneraria de sobremaneira os planos de saúde,
que seriam obrigados a custear qualquer tipo de exame, tratamento que não estivesse no
seu rol de procedimentos e eventos de saúde cobertos pelo contrato e pelo rol mínimo e
obrigatório da ANS. Porém, nada impede que as operadoras de planos ofereçam outras
coberturas, com a manutenção do equilíbrio econômico entre os contratantes como
forma de garantir a sustentabilidade dos fornecedores e a distribuição adequada dos
riscos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.733.013-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em
10/12/2019 (INFO/STJ 665).

25

Lei 9.961/00, art. 4º. Compete à ANS: III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência
básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades;
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DIREITO TRIBUTÁRIO
16. IMPOSTO DE RENDA
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA PODE INOVAR TRAZENDO LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI?
16. (DJUS) Para o STJ, é ilegal o art. 4º, I, da IN SRF n. 139/1989, que, ao suprimir a
comunicação entre exercícios diferentes, traz inovação limitadora não prevista no
Decreto-lei n. 1.790/1980. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):
Determinada Instrução Normativa trouxe inovação legislativa que previa a supressão de
comunicação entre exercícios diferentes, de modo que alterou a transposição de
calendários e deixou de prever a compensação tributária de valores apurados em
exercícios distintos. Porém existia um Decreto-lei que não trazia restrição a isso. Assim,
para o STJ, nessa situação, a Instrução Normativa não poderia inovar trazendo uma
limitação que não estava prevista em lei, de modo que haveria clara ilegalidade. C/E?
COMENTÁRIO
INFO
665/STJ

Gabarito: CERTO. Para o STJ, É ILEGAL o art. 4º, I, da IN SRF n. 139/1989, que, ao
suprimir a comunicação entre exercícios diferentes, traz inovação limitadora não
prevista no Decreto-lei n. 1.790/1980. Isso porque, essa Instrução Normativa, ao alterar a
transposição de calendários e deixar de prever a compensação tributária de valores
apurados em exercícios distintos, contrariou o que dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei n.
1.790/198026. Tal modificação só poderia ser realizada através de lei, somente através
dela é que se poderiam impor limitações, de acordo com o princípio da legalidade trazido
pelo art. 5º, II, da CF. Assim, o próprio Decreto-lei n. 1.790/1980 não tendo estabelecido
restrição à compensação entre períodos diversos, uma Instrução Normativa é que não
poderia impor limitação temporal ao exercício de tal direito, de modo que estaria
inovando e trazendo uma limitação não prevista em lei. Insta salientar que tais atos
regulamentares devem observar não só o ato normativo em que tem ligação imediata,
mas também todo o ordenamento jurídico sobreposto. A IN SRF n. 139/1989 veio para
regulamentar a Lei n. 7.713/1988, porém criou limitação que conflitou com o Decreto-lei
n. 1.790/1980, violando matéria exclusiva de lei. Além disso, a compensação do IR
originalmente retido na fonte, em calendários diferentes, pode ser extraída do próprio
texto legal, pois, dentre os requisitos legais para a compensação trazidos pelo art. 2º, § 2º,
do Decreto-lei n. 1.790/1980, não há nenhuma condicionante de prazo. Ademais, o art.
35, § 4º, c, da Lei n. 7.713/198827, também não traz nenhuma proibição de compensar

26

Decreto-lei n. 1.790/1980, art. 2º Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, distribuídos pelas pessoas
jurídicas e pelas empresas individuais a outras pessoas jurídicas ou empresas individuais, domiciliadas no País, ficam sujeitos ao
desconto de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento). (...) § 2º O imposto descontado na fonte poderá ser
compensado com o que a pessoa jurídica beneficiária tiver de reter na distribuição, a pessoas físicas ou jurídicas, de dividendos,
bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses.
27
Lei n. 7.713/1988, art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao imposto de renda na
fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento
do período-base. (...) § 4º O imposto de que trata este artigo: (...) c) poderá ser compensado com o imposto incidente na fonte
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entre exercícios diferentes.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.628.374-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, julgado em
04/02/2020 (INFO/STJ 665).

DIREITO EMPRESARIAL
17. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CONCURSO DE CREDORES
CRÉDITO TITULARIZADO PELA SOCIEDADE DE SEGUROS SE SUBMETE OU NÃO À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL?
17. (DJUS) Para o STJ, o crédito titularizado pela sociedade de seguros, decorrente do
não repasse dos prêmios em contrato de representação de seguro, submete-se à
recuperação judicial da empresa representante. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

Determinada empresa de eletrônicos vendia produtos com a possibilidade de garantia
estendida, cujos clientes (segurados), ao efetuarem o pagamento do valor do produto,
pagariam um valor a mais, referente ao valor do seguro. Posteriormente, a empresa
deveria repassar tais prêmios à empresa de seguros (agora sua credora) em
determinado prazo estipulado. Ocorre que a empresa de eletrônicos entrou em
recuperação judicial e colocou esses valores (prêmios de seguro que deveria repassar à
sociedade de seguros) no plano recuperacional. Insatisfeita, a sociedade de seguros
ajuizou ação para que se retirassem esses valores do plano, sob o argumento de que era
uma obrigação de fazer consistente no repasse de prêmios de seguro pagos pelos
segurados como contrapartida à garantia concedida pelo contrato de seguro, logo, o
dinheiro que as empresas devem repassar pertence à própria sociedade de seguros, e
não à empresa de eletrônicos. Aduziu ainda que não se trata de crédito, mas sim de
típica obrigação de fazer, consistente no repasse, à seguradora, dos prêmios de seguro.
Para o STJ, nessa situação, a ação deve ser julgada improcedente, pois os valores não
repassados pelas empresas que figuram como representante de seguros às seguradoras
tem a natureza de crédito, devendo se submeter à recuperação judicial. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, o crédito titularizado pela sociedade de seguros,
decorrente do não repasse dos prêmios em contrato de representação de seguro,
submete-se à recuperação judicial da empresa representante. Isso porque, o
representante de seguro fica na condição de depositário, pois tem em sua guarda
determinado valor pecuniário, em caráter provisório, que deve entregar, posteriormente,
à sociedade de seguros. Dessa forma, em sendo um bem móvel fungível (pecúnia), irá
ocasionar a transferência da propriedade, fazendo com que a sociedade de seguros

sobre a parcela dos lucros apurados pelas pessoas jurídicas, que corresponder à participação de beneficiário, pessoa física ou
jurídica, residente ou domiciliado no exterior.
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(credor) deva necessariamente se submeter ao concurso recuperacional. Ou seja, esse
valor que ainda não foi repassado para a sociedade de seguros irá se submeter à
recuperação judicial, devendo a sociedade (agora credor) também se submeter ao
processo recuperacional como os outros credores. Isso ocorre pela aplicação do art. 645
do Código Civil que versa que "o depósito de coisas fungíveis, em que o depositário se
obriga a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo
disposto acerca do mútuo". Assim, conforme dispõe a norma referente ao mútuo, há a
transferência de domínio da coisa depositada (emprestada) ao depositário, por cuja conta
correrão todos os riscos, desde a tradição. Dessa forma, quando o segurado (cliente)
efetua o pagamento do valor do seguro, há transferência da propriedade, ficando sob o
risco da representante do seguro (a empresa de eletrônicos, trazido no caso concreto).
STJ. 3ª Turma. REsp 1.559.595-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/12/2019 (INFO/STJ 665).

CONCURSO DE CREDORES
EFEITOS DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DEVIDOS A
SOCIEDADES SIMPLES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
18. (DJUS) Para o STJ, os créditos decorrentes da prestação de serviços contábeis e afins,
mesmo que titularizados por sociedade simples, não são equiparados aos créditos
trabalhistas para efeitos de sujeição ao processo de recuperação judicial. C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

Uma sociedade simples que exercia atividade de contadoria tinha créditos a receber de
determinada empresa que estava em processo de recuperação judicial. Ocorre que,
durante o andamento do processo, a esses créditos foram dados efeitos distintos dos
créditos trabalhistas, o que fez com que essa sociedade ajuizasse uma ação, sob o
argumento de que esses créditos também possuíam natureza alimentar e a eles
deveriam ser dados os mesmos efeitos dos créditos trabalhistas no processo de
recuperação judicial. Nessa situação, para o STJ, não assiste razão à sociedade, pois
esses créditos só possuem natureza alimentar se forem devidos a pessoas físicas. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: ERRADO. Para o STJ, os créditos decorrentes da prestação de serviços
contábeis e afins, mesmo que titularizados por sociedade simples, são equiparados aos
créditos trabalhistas para efeitos de sujeição ao processo de recuperação judicial. Isso
porque, esses créditos decorrentes de serviços contábeis são tidos como honorários
(termo utilizado para denominar a compensação pecuniária devida aos serviços prestados
por profissionais liberais, como advogados e contadores) e, como já decidido pelo STF (RE
146.318), verbas honorárias têm natureza alimentar, pois, apesar de não ter a natureza
jurídica do salário, tais profissionais dependem delas para sobrevivência. Sendo assim,
esses créditos possuem a mesma finalidade dos salários recebidos por empregados. Dessa
forma, na ordem de classificação dos créditos em processos de execução concursal, a
esses honorários são dados tratamentos semelhantes àqueles dados aos créditos
trabalhistas. Ademais, insta salientar que ainda assim continuam possuindo natureza
alimentar se devidos a uma sociedade simples. Isto é, não perderá essa característica,
uma vez que esse tipo de sociedade é de natureza “não empresária”, no qual o caráter
pessoal predomina, pois ela é constituída para explorar a atividade de prestação de
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serviços decorrentes da atividade intelectual da contabilidade (no caso em tela). Portanto,
não há motivo para classificar os créditos titularizados por sociedade simples, no processo
de recuperação judicial, de maneira diferente do que seriam classificados se fossem
pessoas físicas desempenhando essa mesma atividade, uma vez que as receitas auferidas
pela sociedade são decorrentes de uma única atividade apenas, continuando tendo
natureza alimentar. Vale mencionar que existem verbas recebidas por pessoas jurídicas
que possuem natureza alimentar como, por exemplo, a remuneração recebida por
representantes comerciais, que é equiparada, para fins falimentares, aos créditos
trabalhistas, de acordo com o art. 44 da Lei n. 4.886/196528, de modo que não seria
absurdo dar esse mesmo tratamento a uma sociedade simples.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.851.770-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/02/2020 (INFO/STJ 665).

18. CONTRATOS EMPRESARIAIS
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
ESTIPULAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
19. (DJUS) Para o STJ, é admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de
abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de
Depósitos Interbancários (CDIs). C/E?
Vejamos o caso concreto decidido (com adaptações):

INFO
665/STJ

O Banco do Brasil interpôs recurso contra acórdão que decidiu que era inviável a
utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como encargo remuneratório
do contrato de abertura de crédito, sob o argumento de que deveria ser utilizada a taxa
média de mercado informada pela autoridade monetária nacional. O Banco alegou que
o ordenamento jurídico permite a utilização do CDI como parâmetro para remunerar o
capital emprestado (juros remuneratórios), especialmente em contratos de crédito fixo,
e que não podia ser simplesmente determinada a aplicação da taxa média de mercado,
casso fosse mais baixa. Nessa situação, para o STJ, assiste razão ao banco, pois é
admissível a utilização da taxa média aplicável aos CDIs para a estipulação dos encargos
financeiros de contrato de abertura de crédito. C/E?
COMENTÁRIO
Gabarito: CERTO. Para o STJ, É ADMISSÍVEL a estipulação dos encargos financeiros de
contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs). Isso porque, conforme a Resolução
1.143/86 do Conselho Monetário Nacional, não há proibição de escolha das taxas de juros
realizadas em operações de depósitos interbancários tendo como base o reajuste
periódico das taxas flutuantes, desde que sejam calculadas com regularidade e sejam
divulgadas ao público. Primeiramente, vale mencionar o que seria esse depósito

28

Lei 4.886/1965, art. 44. No caso de falência do representado as importâncias por ele devidas ao representante comercial,
relacionadas com a representação, inclusive comissões vencidas e vincendas, indenização e aviso prévio, serão considerados
créditos da mesma natureza dos créditos trabalhistas.
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interbancário. Ele ocorre quando há a troca de recursos exclusivamente entre instituições
financeiras, permitindo que os bancos que tenham recursos sobrando possam emprestar
aos outros que estejam em déficit. Ou seja, trata-se de um empréstimo em que a
instituição tomadora irá paga juros à instituição emitente, sendo tais juros (taxa CDI)
calculados com base nas taxas aplicadas nessas operações, refletindo o custo de captação
da moeda suportado pelos bancos. Por sua vez, o contrato de abertura de crédito consiste
numa obrigação do banco (creditador) em disponibilizar ao cliente (creditado)
determinado valor em dinheiro, para que este possa realizar saques. Assim, juntamente
com o valor disponibilizado, o banco debita despesas, tributos e cobra juros, que incidem
sobre o montante movimentado. Por isso, surgiu a discussão se seria admissível a
estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual
sobre a taxa média aplicável aos CDIs. Assim, a jurisprudência do STJ é no sentido de que é
válida a cláusula que firma os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito
em percentual sobre a taxa média aplicável aos CDIs, uma vez que não se sujeitam às
vontades das instituições financeiras, pois esse indexador é definido pelo mercado,
proveniente das oscilações econômico-financeiras. Em contrapartida, o STJ já havia
entendimento firmado de que é nula (potestativa) cláusula estabelecida exclusivamente
pelas instituições financeiras ou associação de classe que as representam que digam
respeito ao estabelecimento de cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.
Ademais, insta salientar que ao caso em tela não se aplica a Súmula 176 do STJ, que diz
que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela
ANBID/CETIP, pois a taxa de depósito interbancário não se confunde com a taxa ANBID.
Portanto, não é abusiva, por si só, a adoção dessa taxa média aplicada aos CDIs como
parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contratos de abertura de
crédito. Porém, não significa dizer que não poderá ser aferida eventual abusividade caso
ocorra, no caso concreto, a estipulação de percentual fixado pelo banco de forma mais
elevada que as taxas médicas de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central
nas operações da mesma espécie.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.781.959-SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/02/2020 (INFO/STJ 665).
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RESUMO
DIREITO PENAL
1)

Para o STJ, o crime de furto qualificado NÃO IMPEDE, por si só, o reconhecimento da
atipicidade material da conduta.

2)

A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores tem afastado, como regra, a incidência
do princípio da insignificância nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4º do CP29), pois há
maior reprovabilidade das condutas. Entretanto, ao mesmo tempo, para o STF e o STJ, a
prática de furto qualificado NÃO DEVE, por si só, impedir a aplicação do princípio da
insignificância.

3)

A jurisprudência do STJ e STF reconhece o princípio da insignificância se estiverem presentes
os seguintes requisitos cumulativos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma
periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4)

Para o STF e STJ a habitualidade delitiva ou a reincidência, por si sós, não afastam o princípio
da insignificância (INFO 793/STF, INFO 911/STF e INFO 548/STJ).

5)

O STJ também reconhece a compatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras de
ordem subjetiva, como o motivo torpe e o motivo fútil (AgRg no RHC 87.508/DF, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/12/2018).

DIREITO CIVIL
6)

Para o STJ, NÃO PODE o condomínio pleitear em nome próprio a compensação por dano
moral. Por se tratar o condomínio de uma massa PATRIMONIAL, não possui HONRA
SUBJETIVA passível de sofrer dano moral.

7)

Para o STJ, quando se trate de contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária, convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do art.
4º, do Decreto-Lei 911/6930, o débito exequendo representará o VALOR INTEGRAL DA
DÍVIDA, o que ENGLOBA as parcelas vencidas e vincendas.

8)

Para o STJ, O ARRENDANTE é responsável pelo pagamento junto ao pátio privado
(depositário do veículo) das despesas geradas para a remoção e a estadia do automóvel
apreendido em razão de ação de reintegração de posse, decorrente do inadimplemento

29

CP, art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...) § 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o
crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante
fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
30
DL 911/69, art. 4º, alterado pela Lei 13.043/14. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse
do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva,
na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
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contratual em arrendamento mercantil. Em outras palavras, quem pagará as despesas é o
arrendante.
9)

Para o STJ, NÃO é abusiva a cláusula do contrato de seguro de vida em grupo que prevê a
possibilidade de não renovação ou que condiciona a renovação ao reajuste por faixa etária.
Em outras palavras, encerrado o prazo de vigência da apólice do seguro de vida a renovação
não é automática, podendo ser reajustados com base na faixa etária dos contratantes ou
deixarem de ser renovados pela seguradora.

10)

Para o STJ, a matriz de Posto de Gasolina, que foi condenada a veicular contrapropaganda,
PODE ter o redirecionamento do cumprimento desta imposição à sua filial, ainda que não
tenha feito parte do processo principal.

11)

Para o STJ, a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito,
quando preexistentes outras inscrições, ainda que a regularidade esteja sendo questionada
judicialmente, PODE configurar dano moral a ser compensado. Em outras palavras, é possível
o a configuração de dano moral por inclusão indevida, ainda que haja inscrição preexistente.

12) SÚMULA 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.
13) Para o STJ, NÃO é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde,
criado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de acordo com a competência que
lhe foi atribuída pelo artigo 4º, III, da Lei 9.961/00. Em outras palavras, o ROL dos
procedimentos e eventos de saúde da ANS é TAXATIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
14)

Para o STJ, no cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança, para que se
aplique a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, IV, da Lei
8.090/9031 É PRECISO que o débito de natureza tributária seja proveniente do próprio imóvel
que se pretende penhorar. Em outras palavras, a dívida de IPTU tem que ser decorrente do
próprio bem de família a ser penhorado.

15)

Para o STJ, NÃO é necessário o prévio pedido na via extrajudicial para se configurar o
interesse jurídico para o ajuizamento de ação de usucapião. Dito de outro modo é possível o
ajuizamento direto da ação de usucapião.

16)

Para o STJ, É POSSÍVEL, em ação civil pública, que a associação autora que venha a ser
dissolvida seja substituída por outra associação, INDEPENDENTE de expressa autorização da
assembleia.

31

Lei 8.009/90, art. 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista
ou de outra natureza, salvo se movido: [...] IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em
função do imóvel familiar;[...].
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17)

Para o STJ, a ação rescisória fundada na violação a literal dispositivo de lei NÃO PERMITE ao
Tribunal analisar matéria estranha àquela apontada na petição inicial, mesmo que a questão
seja de ordem pública. Em outras palavras, o Tribunal está vinculado aos dispositivos de lei
apontados na inicial.

18)

Para o STJ, NÃO É SUFICIENTE a simples referência à existência de feriado local previsto em
Regimento Interno ou no Código de Organização Judiciária Estadual para que se comprove a
tempestividade do recurso especial nos termos do art. 1003, §6º, do CPC/15 32. Em outras
palavras, não basta mencionar na petição a existência de feriado local, tem que juntar aos
autos documento hábil a comprovação da tempestividade recursal.

19)

Para o STJ, o descumprimento a determinação de emenda à inicial para apresentar o original
de uma das cártulas que embasou a monitória NÃO ACARRETA a extinção total da demanda.
Em outras palavras, o processo só será extinto totalmente se todas as cártulas originais
utilizadas para embasar a monitória não forem juntadas ao processo.

DIREITO TRIBUTÁRIO
20)

Para o STJ, É ILEGAL o art. 4º, I, da IN SRF n. 139/1989, que, ao suprimir a comunicação entre
exercícios diferentes, traz inovação limitadora não prevista no Decreto-lei n. 1.790/1980.

DIREITO EMPRESARIAL

32

21)

Para o STJ, o crédito titularizado pela sociedade de seguros, decorrente do não repasse dos
prêmios em contrato de representação de seguro, submete-se à recuperação judicial da
empresa representante. Isso porque, o representante de seguro fica na condição de
depositário, pois tem em sua guarda determinado valor pecuniário, em caráter provisório,
que deve entregar, posteriormente, à sociedade de seguros.

22)

Para o STJ, os créditos decorrentes da prestação de serviços contábeis e afins, mesmo que
titularizado por sociedade simples, são equiparados aos créditos trabalhistas para efeitos de
sujeição ao processo de recuperação judicial.

23)

Para o STJ, É ADMISSÍVEL a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de
crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos
Interbancários (CDIs). Isso porque, conforme a Resolução 1.143/86 do Conselho Monetário
Nacional, não há proibição de escolha das taxas de juros realizadas em operações de
depósitos interbancários tendo como base o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde
que sejam calculadas com regularidade e sejam divulgadas ao público.

CPC/15, art. 1.003. [...] § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.
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