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BOLETIM de 
JURISPRUDÊNCIA
            junho

edição 007/2017

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE 
JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211⁄STJ. 
REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. 
SÚMULA 283⁄STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284⁄STF. INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 14⁄01⁄2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26⁄08⁄2016. Julgamento: 
CPC⁄73.
2. O propósito recursal é decidir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional na hipótese; ii) se deve ser 
declarada a nulidade da sentença, em virtude da não produção de prova pericial e oral, e suposta ocorrência 
de cerceamento de defesa; iii) se houve julgamento ultra petita; iv) se a recorrente deve ser condenada 
à reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de suposto inadimplemento 
contratual; e v) se deve ser reduzida a verba honorária arbitrada.
3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse 
devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do 
CPC⁄73.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento 
sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na 
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a 
correta interpretação da legislação federal.
6. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais 
impede o conhecimento do recurso especial.
7. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção 
de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.
8. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao 
tema.
9. Cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do 
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que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa 
e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar 
significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.
10. Partindo das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, não há, contudo, como conferir à 
recorrida a pleiteada compensação dos danos morais, tendo em vista o mero inadimplemento contratual por 
parte da recorrente, agregado ao fato de inexistência de significativo abalo à honra objetiva da recorrida.
11. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade da verba honorária arbitrada, 
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7⁄STJ.
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça; 06 de junho de 2017(Data do Julgamento); Recurso Especial 
nº 1.658.692 - ma (2014⁄0118478-3); rel. min. Nancy Andrighi)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO 
POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURANÇA. GRAVES LESÕES. FUNDAMENTO 
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF. INTERESSE RECURSAL. QUESTÕES 
RESOLVIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE. MECANISMO DE SEGURANÇA. RISCO INERENTE. PRODUTO DEFEITUOSO. 
EXCESSO. REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. 
1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 17.03.2009. Recurso 
especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC⁄73.
2. O propósito recursal consiste em afastar a responsabilidade objetiva da Mitsubishi Motors Corporation 
decorrente de alegado dano ocasionado por fato de produto.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de 
suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.
4. Ausência de interesse recursal da recorrente em questões já deferidas pelo Tribunal de origem.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Considera-se o produto como defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele se espera, 
levando-se em consideração a época e  o modo em que foi prestado, e no que mais importa para a espécie, os 
riscos inerentes a sua regular utilização.
7. O fato da utilização do air bag, como mecanismo de segurança de periculosidade inerente, não autoriza que 
as montadoras de veículos se eximam da responsabilidade em ressarcir danos fora da normalidade do “uso e os 
riscos que razoavelmente dele se esperam” (art. 12, §1º, II do CDC).
8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo 
extrapatrimonial sofrido e ao desestímulo de práticas lesivas. Por outro ângulo, a compensação financeira 
arbitrada não pode representar o enriquecimento sem causa da vítima.
9. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente provido para fixar definitivamente 
neste julgamento o valor da compensação pelo dano moral.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.614 - SC (2014⁄0173805-6); Rel. Min. Nancy Andrighi, 23 de maio de 2017( 
data do julgamento), Terceira Turma do STJ)

A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade administrativa 
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que atenta contra os princípios da administração pública.

(STJ. 1ª Seção. REsp 1.177.910-SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/8/2015 (Info 577).

Mesmo nas hipóteses em que não ostente a condição de herdeira, a viúva poderá impugnar ação de investigação 
de paternidade post mortem, devendo receber o processo no estado em que este se encontra.

(STJ. 4ª Turma. REsp 1.466.423-GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/2/2016 (Info 578).

HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI. OFENSA AO CONTRADITÓRIO 
E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO 
REALIZADO. OBRIGATORIEDADE DE RECORRER.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Após a manifestação do Ministério Público em segunda instância, na condição de fiscal da lei, não há 
contraditório a ser assegurado, pois o parecer não possui natureza de ato da parte. Precedentes.
2. Se o Tribunal de origem demonstrou que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da data do 
julgamento da apelação, não há ilegalidade a ser reconhecida.
3. O simples fato de a Defensoria Pública não ter recorrido do acórdão da apelação não indica deficiência de 
Defesa. Hipótese em que a suposta carência de defesa técnica não foi demonstrada e não se apontou o prejuízo 
concreto que teria sido sofrido pelo paciente.
4. Habeas corpus denegado.

(STJ; HC 388.857/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
13/06/2017, DJe 23/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE 
ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCEITO DE NECESSITADO.
CONCEPÇÃO AMPLIATIVA PARA ABRANGER OS HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS.
PRECEDENTE DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO 
ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será 
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 
Processo Civil de 2015.
II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.943/DF, declarou a constitucionalidade do art. 5º, II, da 
Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 11.448/07, consignando ter a Defensoria Pública legitimidade 
para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos, e individuais homogêneos.
III - O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os requisitos legais para a atuação coletiva da Defensoria 
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Pública, encampa exegese ampliativa da condição jurídica de “necessitado”, de modo a possibilitar sua atuação 
em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas dos hipossuficientes sob o aspecto econômico. Caso 
concreto que se inclui no conceito apresentado.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Agravo Interno improvido.

(STJ; AgInt no REsp 1510999/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
NULIDADES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
MAGISTRADO DO PLANTÃO É O MESMO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO AO ECA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AUDIÊNCIA SUBSEQUENTE A APREENSÃO DOS ADOLESCENTES (OITIVA INFORMAL/
CUSTÓDIA). PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS PAIS OU REPRESENTANTE 
LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO E DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO. ATOS 
REALIZADOS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ilegalidade por ter o magistrado plantonista realizado determinados atos processuais 
(recebimento da representação e designação da audiência de continuação) no momento da audiência preliminar 
(oitiva informal/custódia), sob alegação de afronta ao princípio do juiz natural, eis que, na espécie, o próprio 
juiz da Vara da Infância e Juventude era o plantonista naquela ocasião.
2. “De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, o regramento previsto no art. 399, § 2º, 
do CPP não se aplica ao rito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece procedimento fracionado 
de apuração de ato infracional em várias audiências, sem fazer qualquer menção ao princípio da identidade 
física do juiz”.
(HC 165.059/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 01/02/2012).
3. Possível que os atos realizados na audiência subsequente à apreensão dos adolescente (oitiva informal/
custódia), sejam executados pelo Juiz, estando presentes o Ministério Público e a Defensoria Pública, embora 
ausentes os pais dos adolescentes.
Registra-se que, além de não ter havido demonstração de prejuízo, o magistrado designou audiência de 
continuação, ocasião em que poderão comparecer os pais dos recorrentes.
4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ; RHC 84.017/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
01/06/2017, DJe 09/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE 
COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE 
TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA 
DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.
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1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de 
intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad 
causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.
2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656⁄1998, as 
operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, 
existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do 
Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656⁄1998 e Súmula nº 469⁄STJ). 
3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre 
si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de 
um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo 
ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados 
e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que 
constitui um fator de atração de novos usuários. 
4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de 
intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para 
aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 
Precedente da Quarta Turma.
5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em 
todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar 
forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça 
pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.
6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda 
oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 
7. Recurso especial não provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.698 - CE (2016⁄0153303-6); Terceira Turma do STJ; 23 de maio de 2017(Data 
do Julgamento); Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ART. 535 DO CPC⁄1973. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 538 DO CPC⁄1973. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. MULTA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO 
NÃO CONDICIONADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. DANOS 
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. CULPA EXCLUSIVA DO 
CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. 
CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA. 
REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. LIMITES. PEDIDO CERTO E 
DETERMINADO. DANOS ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE 
DO ART. 1.538, §1º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. 
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO. DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES. RESSARCIMENTO E CUSTEIO. LIMITAÇÃO. PEDIDO INICIAL CERTO E 
DETERMINADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7⁄STJ. DENUNCIAÇÃO 
DA LIDE. RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
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SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA Nº 7⁄STJ. JUROS DE MORA. TERMO 
INICIAL. SÚMULA Nº 54⁄STJ.
1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos suportados por vítima de atropelamento por 
veículo automotor resultante da ação culposa de seu condutor. Vítima que passou a se locomover com ajuda de 
aparelhos, sendo acometido de sequelas permanentes em membros superiores e inferiores esquerdos, além de 
lesão cerebral causadora de falta de atenção e desvio de personalidade.
2. A parte final do art. 538, parágrafo único, do CPC⁄1973, que condiciona a interposição de outro recurso ao 
recolhimento prévio da multa processual de que trata o caput desse mesmo dispositivo, deve ser interpretada 
restritivamente, alcançando apenas recursos subsequentes intentados dentro da mesma cadeia recursal. O 
eventual não recolhimento da multa, quando imposta esta nos autos de agravo de instrumento (art. 522 do 
CPC⁄1973), não tem o condão de obstar o conhecimento de posterior recurso de apelação interposto nos autos 
principais. Precedente.
3. É firme na jurisprudência da Segunda Seção a orientação de que o proprietário do veículo responde objetiva 
e solidariamente pelos danos resultantes de acidente de trânsito causado por culpa de seu condutor, não se 
estendendo, contudo, à pessoa do cônjuge do proprietário do veículo, visto que não se pode a ele atribuir o 
dever de guarda do automóvel.
4. O pensionamento mensal devido à vítima de acidente automobilístico incapacitante deve servir à reparação 
pela efetiva perda de sua capacidade laborativa, mas deve ser limitado ao pedido certo e determinado 
eventualmente formulado pelo parte autora em sua petição inicial.
5. A duplicação a que se refere o §1º do art. 1.538 do Código Civil de 1916 abrange tão somente a multa penal 
porventura aplicada ao causador do dano, não podendo ser cumulada com indenização arbitrada para fins de 
compensação dos danos estéticos suportados pela vítima, sob pena de restar configurada a ocorrência de bis 
in idem.
6. A jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis 
prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, desde que séria e real a possibilidade 
de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa 
aleatória.
7. A simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem 
posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de 
êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na 
existência de lucros cessantes a serem indenizados.
8. Tendo o autor formulado pedido certo e determinado de ressarcimento⁄custeio de despesas médico-
hospitalares, deve a condenação imposta aos requeridos a tal título ser limitada pelos valores por ele indicados 
na petição inicial, sob pena de se incorrer em julgamento ultra petita.
9. Escapa à competência desta Corte Superior o reexame das circunstâncias fático-probatórias que levaram as 
instâncias de cognição plena a concluir pela existência de culpa exclusiva do condutor do veículo envolvido 
no acidente narrado na inicial e de danos materiais indenizáveis, por incidir, na espécie, o óbice da Súmula nº 
7⁄STJ.
10. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7⁄STJ, tem reexaminado os montantes 
fixados a título de indenização por danos morais e estéticos apenas quando se revelem irrisórios ou exorbitantes, 
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que, diante de suas especificidades, não se pode afirmar 
desarrazoado o arbitramento das referidas indenizações nos valores de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 
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e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente.
11. Por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória, 
impõe-se ao litisdenunciado, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante, o 
pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do art. 20, §3º, do CPC⁄1973.
12. O juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 
nº 54⁄STJ).
13. Recursos especiais parcialmente providos.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.591.178 - RJ (2013⁄0236789-0);  Terceira Turma do STJ; 25 de abril de 2017(Data 
do Julgamento); Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)
  
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 
DE ALIMENTOS. PARCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO 
REALIZAÇÃO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 
1. No caso dos autos, as partes fizeram acordo e, depois de informado o descumprimento, foi determinada 
a intimação do paciente, através da Defensoria Pública, não tendo sido realizada a intimação pessoal. 
2. Necessário destacar que a prisão civil é medida grave, sendo necessária a intimação pessoal da parte para 
se manifestar ou pagar os alimentos devidos antes da decretação da prisão. Assim, não tendo o paciente sido 
devidamente intimado para realizar o pagamento, necessária a concessão da ordem e a revogação do decreto prisional. 
3. Há nos autos a comprovação de pagamento de alimentos por todo o ano 
de 2016 e também em janeiro de 2017, sendo incabível o decreto prisional. 
4. Ordem concedida. 
 
(TJDF; Acórdão n.1018918, 20170020023599HBC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1ª 
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 382-420)

PELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO 
EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. 
ATENUANTE (ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL) E AGRAVANTE 
(ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL). IGUALMENTE PREPONDERANTES. 
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONCESSÃO DE ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Inadmissível a aplicação do princípio da consunção entre ameaça e vias de fato, primeiro porque 
aquela não foi meio necessário nem etapa de preparação ou execução desta; e segundo porque o excelso 
Supremo Tribunal Federal concluiu ser impossível a absorção de um crime por uma contravenção penal 
2. A confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em juízo, se empregada como fundamento para a condenação, 
justifica o reconhecimento da atenuante correspondente (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 
3. No concurso entre circunstância atenuante (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e agravante (artigo 
61, II, alínea “f”, do Código Penal) igualmente preponderantes, deve haver a compensação integral entre uma e outra. 
4. O fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a condenação ao pagamento de custas 
do processo pelo sucumbente, sendo que eventual suspensão do seu pagamento, decorrente do benefício 
da gratuidade de justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50, deve ser analisado pelo juízo de execução penal. 
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5. Recurso parcialmente provido 
 
(TJDF; Acórdão n.1020526, 20161510016958APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª 
TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: 161/180)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SUBSTITUTIVA. CONVERSÃO 
EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SEM A PRÉVIA OITIVA DA REEDUCANDA EM JUÍZO OU 
INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
DE JUSTIFICAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO CASSADA. RECLAMO PROVIDO. “Em homenagem 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a 
presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direitos antes da 
conversão delas em pena privativa de liberdade” 

(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0003137-82.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Moacyr de Moraes 
Lima Filho, j. 06-06-2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE IDOSA HIPOSSUFICIENTE 
ECONOMICAMENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OPERACIONALIDADE DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
FUNDAMENTAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRIORIZAÇÃO 
DA SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF/88 E DO ART. 11, § 2º, DO ECA. HONORÁRIA 
SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. MATÉRIA REPETITIVA - 
ART. 1.036 DO NOVO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SESSÃO DO STJ - RESP 
1.108.013/RJ. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. FIXAÇÃO 
EQUÂNIME. O direito à saúde do idoso é previsto constitucionalmente como decorrência do princípio da 
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III) e do direito à vida (artigo 5º, caput), além de que como 
responsabilidade expressa do Estado (artigo 230, caput). Diante disso, imperativo que os réus permaneçam 
custeando a complementação da verba necessária ao abrigamento da idosa. É entendimento firmado pela 
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, mediante a utilização 
da metodologia de julgamento de recursos repetitivos, prevista no art. 543-C do CPC, ser devida honorária de 
sucumbência à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual não é parte 
integrante. APELOS DESPROVIDOS.

(Apelação Cível Nº 70073186249, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 
Medeiros, Julgado em 28/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. ECA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. GARANTIA 
CONSTITUCIONAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. 
DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO, EM MENOR EXTENSÃO. 1. 
O direito à educação infantil constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo ente público 
municipal, garantindo-se o atendimento em creche ou pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, 
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com absoluta prioridade, nos termos do artigo 208, IV, da CF. 2. Neste conceito, ainda, inclui-se o transporte 
escolar gratuito, desde que não seja assegurado aos infantes o acesso à escola pública em local próximo de sua 
residência (limite máximo de 2 km de distância da escola). 3. A Corte Especial do STJ, em recurso especial 
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da sua Resolução n.º 08/2008 (REsp n.º 1.108.013/RJ), 
pacificou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria 
Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, uma vez que não se 
configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Assim, cabível a condenação do Município de 
Porto Alegre ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. 4. Os honorários advocatícios fixados na 
sentença em favor do FADEP devem ser ajustados à natureza e à importância da causa, ainda que estas ações 
repetidamente aportem nesta Corte. Majoração deferida, em menor extensão. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. RECURSO 
ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073459281, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 
Lins Pastl, Julgado em 22/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPRESSÃO, 
BIPOLARIDADE E ESQUIZOFRENIA. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. Não há falar em 
ilegitimidade passiva, pois o Estado, em todas as suas esferas de poder, deve assegurar o direito à vida e 
à saúde, fornecendo gratuitamente o tratamento médico cuja família não tem condições de custear. 
Responsabilidade solidária, estabelecida nos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, podendo o autor da 
ação exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, 
independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. CONDENAÇÃO 
DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. 
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 
Cabe condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois 
esta não se cuida de órgão integrante do ente público municipal. CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2010. É cabível a condenação do Município 
ao pagamento das custas pela metade. Recurso desprovido.

(Apelação Cível Nº 70073628174, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 
Dall’Agnol, Julgado em 28/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO 
À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE QUE O MEDICAMENTO 
CONSTE EM LISTAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. HONORÁRIOS AO FADEP. - PRELIMINAR- 
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. - MÉRITO- Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição 
Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados 
os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de 
quem postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 
nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária 
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dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-
A, §1º, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por 
meio de atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização dos medicamentos para 
o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 
necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, sendo, 
inclusive, assistida pela Defensoria Pública. O direito à saúde deve ser reconhecido mesmo que o medicamento 
não conste em lista do SUS. -EXAMES PERIÓDICOS- Relativamente ao pleito de realização de exames 
periódicos para comprovar a permanência da necessidade de manutenção do tratamento, é de se consignar sua 
manifesta improcedência, já que o requerimento limita-se a um único exame, já prestado. -HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS- O Município, como é sabido, é um ente federativo autônomo. E a verba honorária a que 
será condenado, teve como causa a sua sucumbência na lide, possuindo como beneficiário o FADEP que não 
se confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante. Ademais, é pacífico na jurisprudência 
desta Corte o entendimento de que o fato do Estado não pagar honorários ao FADEP, em virtude da aplicação 
do instituto da confusão entre credor e devedor, regra expressa no artigo 381 do Código Civil, não quer dizer 
que o Município deva ter idêntico direito, mormente em razão da condição de pessoa jurídica de direito público 
interno distinta. Verba honorária mantida em R$300,00 levando-se em consideração os critérios do art. 85, 
§§ 2º, e 8º do CPC. -REMESSA NECESSÁRIA- Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida 
contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito 
público interno, é obrigatória a remessa necessária contemplada pelo artigo 496, do Código de Processo Civil. 
PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC 
E ARTIGO 169, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). SENTENÇA MANTIDA, 
QUANTO AO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70073778680, Terceira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/06/2017) 
 
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ART. 1.242, CAPUT, 
DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
CITAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A alegação de nulidade da citação editalícia, por ausência de esgotamento 
dos meios de localização da parte ré, não merece ser conhecida, pois citação editalícia não ocorreu. A Defensoria 
Pública foi nomeada curadora da parte demandada em face da sua incapacidade absoluta. 2. Comprovada a 
posse de boa-fé contínua e não contestada pelo prazo de dez anos e a existência de justo título, preenchidos 
estão os requisitos do art. 1.242, caput, do Código Civil, devendo ser declarada a prescrição aquisitiva dos 
demandantes. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70072190010, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta 
Borges Ortiz, Julgado em 22/06/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE CACHORRO. Sentença de parcial 
procedência. Insurgência da ré. Não acolhimento. O autor foi atacado por cachorro da raça pitbull, ao sair da 
residência da requerida, onde fazia o serviço relacionado à internet. Lesões incontroversas. Estado de pânico 
que a situação, por si só, enseja. Artigo 936 do Código Civil. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano 
por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Quantum devidamente fixado. Apelante que 
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tem condições de manter o custo de dois cães de raça e de contratar TV a cabo e internet. Sentença mantida. 
Recurso desprovido. 

(TJSP; Relator(a): Mary Grün; Comarca: Caraguatatuba; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 30/06/2017; Data de registro: 30/06/2017)

CONTRATO DE LEASING.  AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO, 
DEVENDO O BEM SER RESTITUÍDO À ARRENDADORA, QUE O VENDERÁ E PRESTARÁ CONTAS, 
COMO DE DIREITO.  

Regular constituição do arrendatário em mora, pois ele se mudou de endereço, sem informar o fato à arrendadora, 
que encaminhou a notificação ao endereço que consta no contrato. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA NA ESPÉCIE.  POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM A 
ORIENTAÇÃO QUE PREVALECEU NO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  (SÚMULAS 539 E 541).

VRG que pode ser restituído ao arrendatário, mas em termos.  Questão que pode e deve ser dirimida nestes 
autos. Efetividade da jurisdição, evitando-se a multiplicação de demandas. 

Questão dirimida pelo STJ –  Súmula 564.   Compensação de valores autorizada, para a apuração de saldo, 
observando-se os parâmetros definidos pela Corte Superior.

Sucumbência recíproca das partes, vedada a compensação de honorários advocatícios.  

Gratuidade deferida ao réu, que é assistido nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP. 

Apelação provida em parte.

(TJSP; Relator(a): Edgard Rosa; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; 
Data do julgamento: 22/06/2017; Data de registro: 28/06/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA 
DAS VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA. CONDUTOR QUE EFETUA CONVERSÃO SEM A ATENÇÃO 
NECESSÁRIA E DESVIA DE OUTRO AUTOMÓVEL “POR REFLEXO”, ATROPELANDO PEDESTRES. 
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR 
ARBITRADO CORRETAMENTE. JUROS MORATÓRIOS DA DATA DO FATO. RESSARCIMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSENTE PROVA DE PAGAMENTO. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da apelante encontra-se bem demonstrada, porque não apenas admitiu o 
atropelamento, como também revelou que ele se deu em razão de manobra por ela empreendida para desviar 
de outro carro que supostamente vinha na contramão de direção, embora não tenha produzido qualquer prova. 
A atenção que legitimamente se poderia exigir do pedestre não alcança a habilidade de heroicamente se desviar 
de veículos que porventura efetuem manobras “em reflexo”. A requerida admite que o tráfego era intenso e que 
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estava efetuando conversão, de modo que era dela o dever de manter atenção redobrada e assim garantir que 
houvesse espaço e oportunidade para ingressar com segurança na via.
2. As despesas hospitalares com remédios e serviços médicos se encontram provadas por documentos. E a 
condenação ao ressarcimento das despesas com serviço doméstico deve ser mantida, já que a autora permaneceu 
incapacitada para as atividades habituais em razão de fratura de seu braço dominante, sendo a lesão grave, tanto 
que teve que ser submetida a duas cirurgias, com incisão de 12 cm, evoluindo com limitação de movimentos e 
atrofia muscular e permanecendo afastada pelo INSS com auxílio doença por 2 anos.
3. Não se pode dizer que os autores tenham suportado mero aborrecimento. A autora foi atropelada e sofreu 
fratura do terço inferior do úmero de seu braço dominante, sendo submetida a cirurgia com redução cruente 
e osteossíntese, além de tratamento medicamentoso e sessões de fisioterapia, sendo certo também que houve 
dano estético, conforme atesta o laudo pericial. E o autor, que também foi atropelado, sofreu escoriações, 
havendo informação nos autos no sentido de que também necessitou de atendimento médico. Em virtude das 
circunstâncias fáticas, os valores da indenização arbitrada em Primeiro Grau em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
para a autora Valeria e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor Genivaldo não comportam redução, uma vez 
que bem atendem aos parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra e estão longe 
de constituir enriquecimento sem causa.
4. O termo inicial para cômputo dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais é a data do evento 
danoso, uma vez que se trata de ilícito extracontratual, por força da Súmula nº 54, do e. Superior Tribunal de 
Justiça.
5. O pedido de condenação ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais não pode prevalecer, 
porquanto, ainda que admitida em função do princípio da reparação integral, no caso concreto não há 
comprovação do efetivo desembolso.
6. Recurso parcialmente provido. 

(TJSP; Relator(a): Artur Marques; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 26/06/2017; Data de registro: 26/06/2017)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA 
CONFESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE 
NÃO CONSTITUEM FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
2. Alegado o inadimplemento, caberia aos autores demonstrar o pagamento das dívidas por meio de documentos 
ou aduzir alguma outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor. Entretanto, confessaram 
que deixaram de pagar algumas cotas condominiais.
3. A obrigação de pagar taxas condominiais tem natureza propter rem, pois que estas servem à conservação da 
própria coisa e, por esse motivo, acompanha a propriedade imobiliária, não sendo lícito aos requeridos alegar 
genericamente a impossibilidade financeira e assim pretenderem que a massa condominial lhes faça as vezes 
nas despesas.
4. Recurso improvido. 

(TJSP; Relator(a): Artur Marques; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 05/06/2017; Data de registro: 05/06/2017)
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ANULATÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença 
que julgou improcedente a ação. Imóvel adquirido mediante cessão de direitos pelo autor e sua companheira. 
Venda do imóvel a terceiro, após o término da união estável, sem anuência do autor. Ação de reconhecimento 
e dissolução da união estável, em que foi determinada a partilha do imóvel, ajuizada após a venda do bem. 
Ausência de comprovação da má-fé dos terceiros adquirentes. Impossibilidade de anular o ato jurídico. 
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida.  Recurso não 
provido. 

(TJSP; Relator(a): Fernanda Gomes Camacho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 02/06/2017; Data de registro: 02/06/2017)

HABEAS CORPUS –  Execução Criminal –  Progressão para regime semiaberto deferida pelo Juízo a quo 
–  Ausência de transferência imediata para o regime adequado –  Superveniência da Súmula Vinculante nº 
56, do C. Supremo Tribunal Federal –  Ordem parcialmente concedida, a fim de se determinar que o Juízo 
da Execução, ora impetrado, verifique se o paciente, na atualidade, ainda não foi removido para o regime 
semiaberto e, em caso negativo, na análise da situação concreta, delibere imediatamente sobre a observância 
do disposto na referida Súmula Vinculante e no RE nº 641.320, ao qual esta faz remissão. 

(TJSP; Relator(a): De Paula Santos; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito 
Criminal; Data do julgamento: 29/06/2017; Data de registro: 03/07/2017)

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CTB, art. 306, caput. Princípio da consunção. Haverá absorção quando 
o crime-meio for praticado como etapa, fase ou elemento do crime-fim, hipótese em que irá se esgotar o 
potencial ofensivo do primeiro, sendo, lógica, a punição do agente somente pela conduta final. LESÃO 
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CTB, art. 303. Recurso defensivo 
voltado à dosimetria. Pena preservada. Privativa de liberdade substituída por alternativas, compatíveis com a 
reprovabilidade, com regime aberto em caso de reversão. Afastamento da multa reparatória, diante da ausência 
de pedido formal, em ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes do E. TJSP. Provimento parcial. 

(TJSP; Relator(a): Eduardo Abdalla; Comarca: Juquiá; Órgão julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; 
Data do julgamento: 30/06/2017; Data de registro: 03/07/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, 
APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS E 
REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DEPOIMENTOS 
SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE 
– A QUANTIDADE DE DROGAS E A CONFISSÃO DO RÉU DE QUE SE DESTINAVAM À VENDA, 
TUDO SOMADO À AUSÊNCIA DE PROFISSÃO LÍCITA DEMONSTRA A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO 
E OBSTA A APLICAÇÃO DA MINORANTE – PENA DOSADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS 
TODAS AS ETAPAS – REGIME JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 

(TJSP; Relator(a): Euvaldo Chaib; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data 
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do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 03/07/2017)

AÇÃO CAUTELAR - Exibição de documento - Feito ajuizado ao tempo do CPC de 1973 - Pretensão de 
exibição de contrato de serviço de telefonia - Alegação de não demonstração do “fumus boni iuris” e do 
“periculum in mora” - Inadmissibilidade - Medida cautelar de caráter satisfativo - A exibição já é suficiente 
para atender a autora, porque ela pretende apenas os dados, cujo uso futuro depende da sua vontade e de sua 
intenção - Pretensão que se esgota com a mera apresentação do documento - O fato da contratação ter ocorrido 
por telefone não obsta a obrigação do recorrente de trazer aos autos ao menos a degravação da conversa na qual 
supostamente foi solicitado o serviço ou mesmo prova de ter instalado linha telefônica no endereço da recorrida 
- Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido. 

(TJSP; Relator(a): Mendes Pereira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 03/07/2017; Data de registro: 03/07/2017)

Estabelecimento de ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença 
de improcedência. Apelo do autor. Curso transmitido por vídeo conferência. Alegação do autor de que houve 
falta de informação por parte da ré, acerca das atividades complementares. Informações necessárias que 
constavam do manual aluno. Disponibilização, ainda, de ambiente interativo em portal eletrônico. Aluno que se 
matriculou em curso de pós-graduação já iniciado, sem procurar obter informações acerca das atividades a serem 
entregues para avaliação. Aluno que já concluiu um curso de nível superior e que deveria ter conhecimento de 
que existiam atividades a serem elaboradas. Ausência da hipossuficiência técnica de que trata o CDC. Falha 
na prestação do serviço não caracterizada. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida.  Apelo 
desprovido.  

(TJSP; Relator(a): Carlos Dias Motta; Comarca: Franca; Órgão julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 28/06/2017; Data de registro: 03/07/2017)

*DANO MORAL –  Inserção do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito –  Fato incontroverso 
–  Débito quitado –  Demonstrado o cumprimento da obrigação por parte do requerente –  Negligência do 
ente bancário configurada - Violação ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor - Dano caracterizado 
Indenização bem fixada –  Sentença mantida –  Recurso não provido.* 

(TJSP; Relator(a): Maia da Rocha; Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 03/07/2017; Data de registro: 03/07/2017)

PLANO DE SAÚDE. RECUSA DA OPERADORA EM FORNECER O MEDICAMENTO NECESSÁRIO 
AO TRATAMENTO DA BENEFICIÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ELE NÃO CONSTA NO ROL 
DA ANS. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N.º 102 DESTE TJSP.  RECURSO DESPROVIDO. 

(TJSP; Relator(a): Rodrigo Nogueira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; 
Data do julgamento: 03/07/2017; Data de registro: 03/07/2017)
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PLANO DE SAÚDE. Rescisão contratual por inadimplemento de mensalidade. Impossibilidade. Ausência de 
demonstração de regular notificação, conforme previsto no art. 13, § único, II, da Lei n.º 9.656/98. Incidência 
da Súmula n.º 94 deste Tribunal.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em patamar que remunera de forma justa o patrono da apelada, 
considerados, sobretudo, o tempo de tramitação da demanda, o bom trabalho realizado e a pouca complexidade 
da causa.
Não cabimento, porém, da fixação de honorários advocatícios relativos à fase recursal, conforme Enunciado 
Administrativo nº 7, do STJ.
Recurso desprovido. Sentença mantida. 

(TJSP; Relator(a): Rodrigo Nogueira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; 
Data do julgamento: 03/07/2017; Data de registro: 03/07/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Agenciamento de intercâmbio para aprendizado de inglês na Irlanda. Danos 
materiais e morais. Hipótese em que resultou demonstrado que a hospedagem fornecida pela ré apresentava 
condições precárias de conservação e de higiene, além de não conter vários equipamentos e itens de conforto 
prometidos.  Prestação do serviço de forma insatisfatória. Situação que ocasionou sérios transtornos e grave 
angústia ao autor, que, no caso, ultrapassaram a classificação de meros dissabores da vida em sociedade. Danos 
morais configurados. Indenização fixada em dez mil reais. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da 
sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do 
disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. 
Recurso improvido. 

Dispositivo: negaram provimento ao recurso. 

(TJSP; Relator(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 
19ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/06/2017; Data de registro: 03/07/2017)

DANO MORAL. Cadastro de inadimplentes. Manutenção da inscrição após quitação da dívida. Dano moral 
configurado. Caracterização do ilícito. Dano “in re ipsa”. Obrigação do credor de promover o cancelamento 
da negativação em até cinco dias úteis. Inteligência da súmula 548 do STJ. Sentença reformada. RECURSO 
PROVIDO. 

(TJSP; Relator(a): Fernando Sastre Redondo; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 28/06/2017; Data de registro: 30/06/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Relação de consumo. Inexigibilidade de 
débitos. Faturas impugnadas com elevada oscilação do consumo mensal. Abusividade da cobrança. Danos 
morais. Suspensão do serviço por faturas, cujas irregularidades foram reconhecidas. Falha do serviço 
evidenciada. Danos morais. Fatos e circunstâncias autorizadoras do pleito indenizatório por ofensa moral. 
Redução do montante. Descabimento. Valor arbitrado compatível com a ofensa. Sentença mantida. RECURSO 
NÃO PROVIDO. 
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(TJSP; Relator(a): Fernando Sastre Redondo; Comarca: Taquaritinga; Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 28/06/2017; Data de registro: 30/06/2017)

Oferta de Alimentos gravídicos. Decisão que fixou os alimentos gravidicos em ½ salário mínimo. Insurgência. 
Admissibilidade. Agravante que atravessa gravidez de alto risco que a impossibilita de exercer qualquer 
atividade. Informação do próprio agravado que percebe em média R$3.500,00. Alimentos gravídicos majorados, 
por ora, para 1 salário mínimo. Recurso provido em parte. 

(TJSP; Relator(a): Fábio Quadros; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 29/06/2017; Data de registro: 30/06/2017)

Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de partilha de bem imóvel 
movida por ex-companheiro contra a ex-companheira, julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a 
convivência entre 2004 e 2008, mas indeferindo-se a partilha do bem. Insurgência do autor pela divisão do 
apartamento em 50% para cada parte. Provas dos autos que demonstram que o imóvel – muito embora tenha 
o autor assinado o compromisso de compra e venda perante a CDHU e conste como coproprietário no registro 
correspondente –, foi adquirido em 2010, após o fim da união estável, não se comunicando, portanto. Aplicação 
do regime da comunhão parcial de bens, por força do art. 1.725 do Código Civil. Sentença de procedência 
parcial que se confirma (RITJSP, art. 252). Apelação desprovida. 

(TJSP; Relator(a): Cesar Ciampolini; Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; 
Data do julgamento: 25/04/2017; Data de registro: 22/06/2017)

Guarda. Mudança. Tutela provisória que deve obedecer os requisitos do art. 300 do CPC. Provas precárias 
e unilaterais em relação à probabilidade do direito de guarda. Risco concreto de dano à criança, contudo, 
revelado pelas mensagens de celular trocadas entre mãe e filho, em que a criança se recusa veementemente 
a voltar para a casa materna. Considerações e prevalecimento do melhor interesse da criança neste momento 
inicial do processo. Prudência que recomenda conceder a guarda provisória ao pai até pelo menos que sejam 
feitos os estudos social e psicológico por profissionais isentos do Poder Judiciário. Recurso provido para tanto. 

(TJSP; Relator(a): Maia da Cunha; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 08/06/2017; Data de registro: 13/06/2017)

Apelação. Ação civil pública. Idoso incapaz. Município apelante no polo passivo da ação sob a obrigação de 
fazer no que se refere à aplicação de medidas protetivas ao idoso, a fim de que lhe seja garantido o tratamento 
psicológico/psiquiátrico adequado, além do acompanhamento familiar. Artigo 3º da Lei 10.741/2003. Filhos do 
idoso que também se encontram no polo passivo. Demanda de alimentos também ajuizada contra aqueles. Não 
consta nos autos qualquer prova contrária à constatação de que os filhos não possuíam e não possuem a estrutura 
e a disponibilidade de atenção necessária ao caso do idoso para acolhê-lo em casa, mormente na ministração 
de medicamentos, pois o interditado possui quadro psicótico crônica a longa data. Assim, não há isenção dos 
familiares nos cuidados com o idoso, mas, juntamente com a Municipalidade, cada qual deverá atuar dentro 
das possibilidades, necessidades e limites constatados. Não se vislumbra óbice que seja facultado ao Município 
a possibilidade de tentar vaga em instituição conveniada pelo SUS, que tenha as mesmas características da 
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entidade onde se encontra o idoso. Apelo desprovido, com observação. 

(TJ-SP; Relator(a): Silvério da Silva; Comarca: Bragança Paulista; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 24/04/2017; Data de registro: 24/04/2017)

DECISÃO 
22/06/2017 09:37 

Turma reafirma que reconhecimento espontâneo e vínculo socioafetivo 
impedem negativa posterior de paternidade 

Em respeito ao princípio do melhor interesse da criança, a existência de reconhecimento 
espontâneo da paternidade e de relação afetiva impede a anulação de registro buscada 
judicialmente pelo pai, ainda que comprovada a ausência de vínculo biológico entre as partes. 

O entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
ao julgar recurso em ação negatória de paternidade na qual um homem alegou que registrou 
sua filha não biológica por suposta pressão familiar. Após a comprovação da ausência de 
vínculo biológico por meio de exame de DNA, ele buscou judicialmente a anulação do 
registro de paternidade e o consequente cancelamento da obrigação de pagamento de pensão 
alimentícia.

Após decisões desfavoráveis em primeira e segunda instâncias, o pai defendeu, no recurso 
especial, a existência de vício em seu consentimento, motivo pelo qual não deveria arcar 
com os encargos materiais da paternidade.

Dignidade 

O relator do recurso, ministro Villas Bôas Cueva, lembrou que a paternidade socioafetiva 
consubstancia o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois permite que 
um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a sua condição social, valorizando, 
além dos aspectos formais, a verdade real dos fatos.

O ministro também lembrou que as instâncias ordinárias concluíram que o pai registral esteve 
presente na vida da filha desde o nascimento dela, assim como em datas comemorativas e em 
outros momentos importantes por mais de dez anos, mesmo que ele pudesse, eventualmente, 
indagar a origem genética da filha, cuja paternidade assumiu voluntariamente.

“Na hipótese, independentemente das dúvidas que o recorrente pudesse aventar quanto 
à paternidade da menor, é fato notório que a reconheceu espontaneamente como filha, 
afastando-se, assim, por óbvio, o alegado vício de consentimento”, concluiu o ministro ao ne
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Regulados pela Lei 11.804/08, os alimentos gravídicos – destinados à gestante para cobertura das 
despesas no período compreendido entre a gravidez e o parto – devem ser automaticamente 
convertidos em pensão alimentícia em favor do recém-nascido, independentemente de 
pedido expresso ou de pronunciamento judicial. A conversão é válida até que haja eventual 
decisão em sentido contrário em ação de revisão da pensão ou mesmo em processo em que 
se discuta a própria paternidade.

O entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi aplicado em 
julgamento de recurso no qual o suposto pai defendeu a impossibilidade jurídica de pedido 
de execução de alimentos gravídicos, já que, com o nascimento da criança, teria sido extinta 
a obrigação alimentar decorrente da gestação. Segundo ele, as parcelas da pensão também 
deveriam ser suspensas até que houvesse o efetivo reconhecimento da paternidade.

Beneficiários distintos

Em análise da Lei 11.804/08, o ministro relator, Marco Aurélio Bellizze, esclareceu 
inicialmente que os alimentos gravídicos não se confundem com a pensão alimentícia, pois, 
enquanto este último se destina diretamente ao menor, os primeiros têm como beneficiária a 
própria gestante.

Todavia, segundo o ministro, o artigo 6º da lei é expresso ao afirmar que, com o nascimento 
da criança, os alimentos gravídicos concedidos à gestante serão convertidos em pensão 
alimentícia, mesmo que não haja pedido específico da genitora nesse sentido.

“Tal conversão automática não enseja violação à disposição normativa que exige indícios 
mínimos de paternidade para a concessão de pensão alimentícia provisória ao menor durante 
o trâmite da ação de investigação de paternidade. Isso porque, nos termos do caput do 
artigo 6º da Lei 11.804/08, para a concessão dos alimentos gravídicos já é exigida antes a 
comprovação desses mesmos indícios da paternidade”, destacou o relator.

Alteração de titularidade

De acordo com o ministro Bellizze, com a alteração da titularidade dos alimentos, também 
será modificada a legitimidade ativa para a proposição de eventual processo de execução.

“Isso significa que, após o nascimento, passará a ser o recém-nascido a parte legítima para 
requerer a execução, seja da obrigação referente aos alimentos gravídicos, seja da pensão 
alimentícia eventualmente inadimplida. Nessa linha de raciocínio, o nascimento ocasionará 
o fenômeno da sucessão processual, de maneira que o nascituro (na figura da sua mãe) será 
sucedido pelo recém-nascido”, concluiu o ministro ao negar o recurso especial do suposto 
pai.
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Roberta Madeira Quaranta
Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública
DECISÃO 
14/06/2017 09:05 

1. Conversão de alimentos gravídicos em pensão alimentícia é 

automática e dispensa pedido da parte 


