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PELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA 
DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO 
DO MP. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 
ESCALADA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO 
PERICIAL. CRIME NÃO TRANSEUNTE. IMPOSSIBILIDADE. 
1. É intempestivo o apelo manejado pela Defensoria Pública após 
o decêndio legal, cujo termo inicial é data do recebimento dos 
autos com vista pessoal, notadamente quando o réu, pessoalmente 
intimado, declara não ter interesse em recorrer da sentença. 
2. Para o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e 
escalada, circunstâncias que deixam vestígios, é imprescindível a realização de 
exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios 
somente se não existirem vestígios ou se tiverem desaparecido, ou quando as 
circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não é a 
hipótese dos autos. Precedentes desta eg. Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Recurso da defesa não conhecido e o da acusação conhecido e não provido. 
 
(TJ-DF; Acórdão n.1005911, 20150610082828APR, Relator: CARLOS PIRES 
SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data 
de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: 137/153)

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS 
CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  PRÓPRIO.  
ART.  41  DA  LEI N. 9.605/1998.
AUSÊNCIA   DOS  REQUISITOS  DA  SEGREGAÇÃO  CAUTELAR.  
CONCESSÃO  DE LIBERDADE  PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. 
HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE.
ASSISTÊNCIA  PELA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA 
PRISÃO APENAS EM RAZÃO   DO  NÃO  PAGAMENTO  DA  FIANÇA  
ARBITRADA.  IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS 
NÃO CONHECIDO.
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ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido  de  
que  não  cabe  habeas  corpus  substitutivo do recurso legalmente  previsto  para a 
hipótese, impondo-se o não conhecimento da  impetração,  salvo  quando  constatada a 
existência de flagrante ilegalidade  no  ato  judicial impugnado a justificar a concessão 
da ordem, de ofício.
2.  De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, “nos casos em  que  
couber  fiança,  o  juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la,  por  motivo  de 
pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória,  sujeitando-o  às  obrigações 
constantes dos arts. 327 e 328.   Se  o  réu  infringir,  sem  motivo  justo,  qualquer  
dessas obrigações  ou  praticar  outra  infração  penal,  será  revogado  o benefício”.
3.  In  casu,  resta  evidenciada  a  hipossuficiência financeira do paciente,  notadamente  
quando  se  trata  de acusado que se declara pobre,   tendo   sido   assistido  pela  
Defensoria  Pública.  Pelas circunstâncias  específicas  dos  autos, a medida cautelar 
de fiança não pode subsistir.
4.  O  fato  de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas por  não  
possuírem  recursos  financeiros para arcar com o valor da fiança  arbitrada  ofende  
a  sistemática  constitucional. É assente nesta  Corte  o  entendimento de que, “se o 
paciente declara não ter condições  financeiras  de  arcar com o valor arbitrado como 
fiança, ausentes  os  requisitos  autorizadores  do  art.  312  do Código de Processo 
Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica  a manutenção 
da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento” (HC 287.252/SP, Rel. 
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,  julgado  em  16/12/2014;  HC 
231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  
TURMA,  julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012).
5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem concedida de ofício, para garantir a 
liberdade provisória sem fiança ao paciente, sem prejuízo da   aplicação   de  outras  
medidas cautelares  que  se  mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, 
mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal.

(STJ; HC 366.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Ementa: Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria da 
pena. Indevido “bis in idem”. Ordem concedida. 1. O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e 109.193, ambos de relatoria 
do Ministro Teori Zavascki, decidiu que as circunstâncias relativas à natureza e à 
quantidade da droga apreendida, embora passíveis de consideração na individualização 
da reprimenda, não podem ser valoradas, cumulativamente, na primeira e na terceira 
fase da dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 
2. Hipótese em que a natureza e a quantidade da droga foram consideradas tanto 
na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena. A caracterizar, portanto, 
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indevido “bis in idem”. 3. Ordem deferida para determinar ao Juízo da origem 
que refaça a dosimetria da pena, na linha da orientação do Plenário do STF. 
 
(STF; HC 118026, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 29-03-2017 PUBLIC 30-03-2017) 

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. DEPOIMENTO DAS 
VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. ESPECIAL 
RELEVO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA ATO LIBIDINOSO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE 
INIMPUTABILIDADE PENAL DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. 
FALTA DE EXAME EM INCIDENTE PROCESSUAL ESPECÍFICO. 
CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frenquentemente cometidos às ocultas, a 
míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas com as 
demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação. 
2. A palavra da vítima descreveu minuciosamente os abusos perpetrados pelo 
apelante e foi corroborada com o encaixe perfeito da prova testemunhal, 
não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação. 
3. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade 
deve ser esclarecida em incidente processual próprio. 
4. O fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública 
não afasta a condenação ao pagamento de custas do processo. 
5. Recurso conhecido e não provido. 
 
(TJ-DF; Acórdão n.1003294, 20160410004999APR, Relator: CARLOS PIRES 
SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de 
Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE. 
NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA. OBERVÂNCIA. NECESSIDADE. CONSOLIDAÇÃO 
DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. 
1. A Constituição Federal assegura às crianças de até 5 (cinco) anos de 
idade o direito à educação infantil, em creche e pré-escola (art. 208, IV). 
2. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica acesso à educação 
básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 
208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até três anos de 
idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da 
atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível. 
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3. Mesmo preenchidos os requisitos para contemplação com vaga em creche pública, 
o atendimento à pretensão em ação individual resultaria em tratamento privilegiado 
com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na 
lista, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional. 
3.1. Apesar disso, a sentença convolou em definitivo o pedido de liminar de 
matrícula em creche próxima da residência do autor, devidamente cumprido 
pelo Distrito Federal. A consolidação da situação fática recomenda a 
manutenção da sentença como forma de preservar o melhor interesse da criança. 
4.São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo 
Distrito Federal em prol da Defensoria Pública, conforme Súmula nº 421 do STJ. 
5. Recurso conhecido e desprovido. 
 
(TJ-DF; Acórdão n.1001118, 20160110201042APO, Relator: DIAULAS COSTA 
RIBEIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 
14/03/2017. Pág.: 444/463)

 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
- AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - EMBRIAGUEZ 
VOLUNTÁRIA - INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE 
- CONDENAÇÃO MANTIDA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA 
PENA ESPECIAL - CUMULAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 
COMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - DEFENSOR DATIVO 
- ARBITRAMENTO. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade dos injustos, a 
condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida 
que se impõe. 02. O Direito Penal somente reconhece, como causa excludente de 
punibilidade, a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, 
o que não acontece na hipótese de embriaguez voluntária. 03. Ainda que o art. 79 do 
Código Penal permita ao juiz a aplicação de outras condições a que ficará subordinada 
a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, não 
é possível a cumulação daquelas previstas nos §§ 1º (sursis simples) e 2º (sursis 
especial), pois estas são substitutivas daquelas, desde que preenchidos os requisitos 
legais. 04. O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender 
réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato 
da nomeação, segundo tabela organizada pelo Conselho da OAB/MG, os quais serão 
pagos pelo Estado, na forma que a lei estabelecer.

 (TJMG -  Apelação Criminal  1.0283.14.000387-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna 
Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula 
em 17/03/2017) 

 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. 
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AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DE DUPLA INTIMAÇÃO.
 1. Para que seja possível a extinção sem resolução do mérito por abandono da 
causa, além do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que o autor impulsione o 
feito, é necessária a intimação pessoal da parte e a intimação de seu patrono via DJe.
 2. Na hipótese de a parte autora estar patrocinada pela Defensoria Pública 
necessária a intimação pessoal desta, em razão da prerrogativa de intimação pessoal, 
mediante a entrega dos autos com vista, nos termos do inciso I, do artigo 89 da Lei 
Complementar nº 80/94 e no § 5º do artigo 5º da Lei nº 1.060/50.
 3. Inexistindo a dupla intimação, a sentença de extinção deve ser tornada sem 
efeito.
 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF; Acórdão n.999316, 20120410017564APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª 
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. 
Pág.: 378/391)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. EXECUÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. ART. 811, I, DO CPC⁄73. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 
HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO E BOM NOME. PROVA. REEXAME. 
SÚMULA 7⁄STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar: a) se a alegação de exercício regular do 
direito de ação é capaz de afastar o dever de indenizar os danos supostamente sofridos 
pela parte requerida em ação cautelar; b) se o cumprimento de busca e apreensão é 
capaz de gerar abalo moral à pessoa jurídica recorrida; e c) se o exercício do direito 
de recorrer configura litigância de má-fé.
2. A responsabilidade civil do requerente pelos danos sofridos pelo requerido, 
decorrentes da execução de medidas cautelares, é objetiva e depende unicamente do 
posterior julgamento de improcedência do pedido.
3. Por se tratar de responsabilidade objetiva, as alegações de exercício regular do 
direito de ação ou de que o ajuizamento foi realizado de boa-fé, com convicção acerca 
do cabimento da medida, não são capazes de afastar o dever de indenizar.
4. Para que a execução da medida cautelar de busca e apreensão seja capaz de causar 
dano moral indenizável à pessoa jurídica é preciso que existam comprovadas ofensas 
à sua reputação, seu bom nome, no meio comercial e social em que atua, ou seja, à sua 
honra objetiva, o que foi verificado pelo Tribunal de origem, na espécie.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito da existência de provas da 
ofensa à reputação do empreendimento comercial demandaria o reexame dos fatos e 
provas dos autos, vedado pela Súmula 7⁄STJ.
6. A interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente 
refutados pelo Tribunal ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a 
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rebater a decisão recorrida, mas sem evidente intuito protelatório, não traduz má-fé 
nem justifica a aplicação de multa, a qual deve ser afastada, na espécie.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.428.493 - SC (2014⁄0000515-0); Rel. Min. Nancy 
Andrighi; Data do Julgamento: 14/02/2017;Terceira TURMA do Superior Tribunal 
de Justiça)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. 
EMPREGADO APOSENTADO. DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282⁄STF. PARTICIPAÇÃO 
FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. 
COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16.04.2014. Recurso especial concluso ao 
gabinete em 23.09.2016. Julgamento: CPC⁄73.
2. A centralidade do recurso especial é apreciar o direito da recorrida em permanecer, 
após o término do seu vínculo de emprego, no plano de saúde coletivo empresarial 
disponibilizado aos funcionários do Banco Bradesco S⁄A, por tempo indeterminado 
e nas mesmas condições do plano que vigorava quando estava na ativa, mediante o 
pagamento integral da mensalidade.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente e dos 
dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso 
especial.
4. A Lei 9.656⁄98, regulamentada pela RN 279⁄2011, impôs a participação financeira 
do consumidor para o custeio da contraprestação do plano de saúde coletivo 
empresarial, para assegurar o direito de manutenção como beneficiários de plano 
coletivo empresarial para ex-empregados, demitidos sem justa causa ou aposentados, 
nas mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência do contrato de 
trabalho.
5. Para a continuidade do ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, 
como beneficiário de plano de saúde empresarial decorrente de seu extinto vínculo 
empregatício, é necessária a configuração de sua contribuição, sendo desconsiderada 
como tal sua coparticipação, “única e exclusivamente, em procedimentos, como fator 
de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar” (art. 
30, §6º da Lei 9.656⁄98).
6. Na hipótese, “a ausência de contribuição direta por parte do empregado” e a 
coparticipação “quando da utilização efetiva de serviços médico-hospitalares e 
odontológicos”, não atendem aos requisitos legais para a manutenção da recorrida 
como beneficiária do plano de saúde coletivo disponibilizado aos funcionários do 
Banco Bradesco S⁄A. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa parte, provido.
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(STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.592.581 - SP (2016⁄0072567-5); Rel. Min. Nancy 
Andrighi; 16 de março de 2017(Data do Julgamento), Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça) 

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO 
MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE 
IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282⁄STF. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284⁄STF. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. 
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de revisão contratual cumulada com indenização por dano material e 
compensação por dano moral ajuizada em 03.07.2012. Agravo em Recurso especial 
concluso ao gabinete em 21.09.2016. Julgamento: CPC⁄73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade 
imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes e dos 
dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso 
especial.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento 
do recurso quanto ao tema.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. O não cumprimento do contrato pelo promitente-vendedor, causa, além do dano 
emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, 
lucros cessantes a título de alugueres, que deixariam de pagar ou que poderia o imóvel 
ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada, pois esta seria a situação 
econômica em que se encontrariam se a unidade imobiliária tivesse sido entregue na 
data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita 
de prova (art. 335 do CPC⁄73). Precedentes.
7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que 
se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 
presunção de existência de danos morais indenizáveis. 
8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só 
será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos 
autos, o que não restou configurado.
9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.
10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES 
CARNEIRO PEDRO não conhecido.

(STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.641.037 - SP  (2016⁄0253093-5);  Rel. Min. Nancy 
Andrighi; 13 de dezembro de 2016(Data do Julgamento); Terceira Turma do STJ)
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PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO 
NA ENTREGA DE IMÓVEL. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. ENTREGA DE IMÓVEL 
EM CONFORMAÇÃO DISTINTA ÀQUELA ADQUIRIDA. DANO MORAL 
MANTIDO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.
1. Ação ajuizada em 14⁄02⁄2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 19⁄09⁄2016. 
Julgamento: CPC⁄73.
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se o atraso das recorrentes na entrega de 
unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
bem como de entrega em conformação distinta àquela adquirida gera danos morais e 
materiais (lucros cessantes) aos recorridos.
3. Muito embora o entendimento de que o simples descumprimento contratual não 
provoca danos morais indenizáveis, tem-se que, na hipótese de atraso na entrega de 
unidade imobiliária, o STJ tem entendido que as circunstâncias do caso concreto 
podem configurar lesão extrapatrimonial.
4. Na hipótese dos autos, contudo, em razão de lapso temporal não considerável a 
ponto de se considerar afetado o âmago da personalidade do recorrido não há que se 
falar em abalo moral indenizável.
5. Quanto à entrega da unidade imobiliária em conformação distinta da contratada 
– já que as chaves entregues referiam-se à unidade sem vista para o mar e sem uma 
suíte – impossível não se reconhecer a existência de abalo moral compensável, pois 
ultrapassa o simples descumprimento contratual.
6. A ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção 
relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.751 - SP (2016⁄0250092-1); Rel. Min. Nancy 
Andrighi; 14 de fevereiro de 2017(Data do Julgamento); Terceira Turma do STJ)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
FORNECEDOR. INTERMEDIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 18, § 1º, 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA.   
1. Há julgamento extra petita quando decidida a causa fora dos contornos da lide, 
que são estabelecidos a partir do exame da causa de pedir eleita pela parte autora da 
demanda e dos limites do pedido veiculado em sua petição inicial.
2. Ausência de norma cogente no CDC, que confira ao consumidor um direito 
potestativo de ter o produto trocado antes do prazo legal. Não se colhe dos autos 
nenhum comportamento abusivo da empresa  recorrente, que permite a troca da 
mercadoria no prazo de 3 (dias) para beneficiar o consumidor diligente.  
3. Na hipótese, não sendo reparado o vício pela assistência técnica no prazo de 
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30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir do fornecedor, à sua escolha, as três 
alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC.
4. No caso concreto, o Tribunal local, ao determinar que a empresa, a fim de sanar 
suposto vício, tivesse que enviar, de forma direta e autônoma, o produto supostamente 
viciado à assistência técnica, bem como retirar os produtos de difícil remoção da 
residência do consumidor ou onde se encontrasse a mercadoria, encaminhando, se 
necessário, técnico ao local, de fato extrapolou os limites do pedido.
5. A Terceira Turma já concluiu que a disponibilização de serviço de assistência 
técnica, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade do estabelecimento 
do comerciante, afasta o dever do fornecedor de intermediar o serviço, sob pena de 
acarretar delongas e acréscimo de custos.
6. Recurso especial da Lojas Americanas S.A. provido, prejudicado o recurso especial 
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

(STJ; RECURSO ESPECIALNº 1.459.555 - RJ (2014⁄0139034-0); Rel. Min. Nancy 
Andrighi;  14 de fevereiro de 2017(Data do Julgamento); Terceira Turma do STJ)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 
RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO 
JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. 
INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. 
REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC⁄02. 
AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução 
da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do 
art. 413 do CC⁄02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor 
da multa na hipótese concreta.
2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só 
tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar 
dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora.
3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de 
adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever 
do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, 
da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem 
harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.
4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação 
equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou 
vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau 
de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de 
outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência 
exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.
5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a 
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redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas 
– não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças 
entre as contratantes –, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e 
que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das 
peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa 
penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso.
6. Recurso especial provido.

(STJ; RECURSO ESPECIALNº - RJ 1.641.131 - SP (2016⁄0281861-9); Rel. Min. 
Nancy Andrighi;  16 de fevereiro de 2017(Data do Julgamento); Terceira Turma do 
STJ)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. 
MEDICAMENTO IMPORTADO E⁄OU TRATAMENTO DOMICILIAR. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211⁄STJ. CLÁUSULA 
ABUSIVA. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 11.03.2014. Agravo em Recurso especial 
atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC⁄73.
2. Cinge-se a controvérsia a definir sobre a abusividade de cláusula contratual de 
plano de saúde que restringe o fornecimento de medicamento importado e de uso 
domiciliar. 
3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC⁄73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente e dos 
dispositivos legais indicados como violados, apesar da interposição de embargos de 
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. O STJ possui entendimento no sentido de que é irrelevante a discussão acerca 
da aplicação das disposições contidas na Lei 9.656⁄98, uma vez que as cláusulas 
contratuais dos planos de saúde devem ser analisadas de acordo com as disposições 
do Código de Defesa do Consumidor, conforme determina a Súmula 469 do STJ. 
Precedentes.
7. Se o contrato de seguro de saúde prevê a cobertura do tratamento da doença crônica 
que acomete a recorrida, são abusivas as cláusulas contratuais que limitam seu direito 
ao tratamento contratado.

 8. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa parte, desprovido.

(STJ; RECURSO ESPECIALNº - 1.641.135 - SP (2016⁄0209363-9) ; Rel. Min. Nancy 
Andrighi;  07 de fevereiro de 2017(Data do Julgamento); Terceira Turma do STJ)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE 
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DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. 
LEI 9.656⁄98. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO 
MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ação ajuizada em 11⁄12⁄2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 28⁄09⁄2016. 
Julgamento: CPC⁄1973.
2. Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade de cláusula, em contrato de assistência 
médica, que impõe coparticipação do contratante à razão de 50% (cinquenta por 
cento) do valor das despesas, após o período de 30 (trinta) dias de internação para 
tratamento psiquiátrico.
3. O recurso especial não ultrapassa o conhecimento pelo fundamento da alínea “c” 
do art. 105, III da CF⁄88, uma vez que a recorrente não embasou seus argumentos 
em dissídio jurisprudencial, tampouco colacionou acórdãos que demonstrassem 
divergência.
4. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza, 
expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas 
específicas, desde que figure de forma clara e expressa a obrigação para o consumidor 
no contrato.
5. O acórdão recorrido diverge do entendimento deste órgão julgador, no sentido 
de que “não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e 
informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias 
decorrentes de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio 
entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos 
de planos de saúde”. Precedentes.
6. Afasta-se a condenação de compensação por danos morais quando não caracterizada 
qualquer infração contratual, como na hipótese.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ; RECURSO ESPECIALNº - 1.635.626 - RJ (2016⁄0262897-7) ; Rel. Min. 
Nancy Andrighi;  02  de fevereiro de 2017(Data do Julgamento); Terceira Turma do 
STJ)

CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.  EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO 
VERBAL E FÍSICA. INJUSTIÇA. CRIANÇA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL 
IN RE IPSA. ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de compensação por dano moral ajuizada em 01.04.2014. Agravo em Recurso 
especial atribuído ao gabinete em 04.07.2016. Julgamento: CPC⁄2015.
2. Cinge-se a controvérsia a definir ocorrência de violação do art. 535 do CPC; e, 
se as alegadas agressões físicas e verbais sofridas pela recorrida lhe geraram danos 
morais passíveis de compensação.
3. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos de declaração,ordinariamente 
integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença  de  um  
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dos  vícios  do  artigo  535 do CPC⁄73, cuja correção importe alterar a conclusão do 
julgado. Precedente.
4. As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos 
da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua 
violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC⁄02.
5. A sensibilidade ético-social do homem comum na hipótese, permite concluir que 
os sentimentos de inferioridade, dor e submissão, sofridos por quem é agredido 
injustamente, verbal ou fisicamente, são elementos caracterizadores da espécie do 
dano  moral in re ipsa.
6. Sendo presumido o dano moral, desnecessário o embate sobre a  repartição do ônus 
probatório.
7. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é 
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal 
de origem revela-se irrisória ou exagerada. 
8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido.

(STJ; RECURSO ESPECIALNº 1.642.318 - MS (2016⁄0209165-6)- ; Rel. Min. 
Nancy Andrighi;  07  de fevereiro de 2017(Data do Julgamento); Terceira Turma do 
STJ)

Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de nulidade de ato 
jurídico e inexistência de débito. Irregularidade apontada em termo de ocorrência de 
consumo. Sentença de parcial procedência.
Processual civil.  Julgamento proferido com base nas disposições do Código de 
Processo Civil de 1973. Aplicação do  princípio “tempus regit actum” e do isolamento 
dos atos processuais. 
Mérito. Possível fraude em registro de energia elétrica. Fato ocorrido durante período 
de locação do imóvel.  Responsabilidade pessoal daquele que declarou ser consumidor. 
Impossibilidade de corte e cobrança contra o proprietário. 
Obrigação que não pode ser caracterizada como “propter rem”, mas, de natureza 
pessoal e decorrente de ato ilícito.
Recurso provido.  

(TJ-SP; Relator(a): Edson Luiz de Queiróz; Comarca: Aparecida; Órgão julgador: 
18ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 
30/03/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. AFIRMAÇÃO DE QUE O VEÍCULO 
TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E TERIA ATINGIDO O 
PEDESTRE QUE ATRAVESSA A VIA PÚBLICA. PROVA INSUFICIENTE PARA 
O RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA 
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MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.  A negativa formulada pelo demandado em 
sua defesa, fez com que sobre a autora recaísse o ônus da demonstração do fato 
constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC-1973, aplicável à hipótese), que dele 
não se desincumbiu. Não havendo suficiente demonstração de que o demandado 
causou o acidente, impossível se apresenta o acolhimento do pleito indenizatório. 

(TJ-SP; Relator(a): Antonio Rigolin; Comarca: Diadema; Órgão julgador: 31ª Câmara 
de Direito Privado; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 28/03/2017)

DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DA RÉ 
DE INADIMPLÊNCIA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. AUTOR QUE 
NÃO É OBRIGADO A PARCELAR A DÍVIDA. DIREITO À MORADIA QUE 
NÃO JUSTIFICA O NÃO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE. RECURSO 
DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À 
RÉ NA SENTENÇA. DESCABIMENTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 
OU PROVAS EM CONTRÁRIO. Mencionadas dificuldades financeiras não podem 
servir de embasamento para a parte não adimplir as despesas de condomínio. Quanto 
ao direito constitucional de moradia, diz respeito ao Poder Público, o qual deve criar e 
manter programas habitacionais e sociais para pessoas de baixa renda, o que, por cediço, 
nada tem a ver com a hipótese dos autos, a qual envolve débito relativo a despesas 
condominiais.  No que diz respeito ao recurso adesivo, sem razão a impugnação do 
condomínio quanto a concessão dos benefícios da gratuidade processual à ré.  Isso 
porque não é a pessoa física quem deve provar a sua hipossuficiência, presumindo-
se verídica a sua alegação, salvo se nos autos houver indícios ou elementos em 
contrário (artigos 98 e 99 do NCPC). No caso em tela, ausentes fundadas razões para 
o indeferimento da assistência judiciária gratuita, é devida a benesse. Honorários 
sucumbenciais elevados em razão do desprovimento do recurso da ré, observada a 
gratuidade processual de que é beneficiária a recorrente.  Dicção dos artigos 85, § 11 
e 98, § 3º do NCPC.
Recursos desprovidos, com observação.

(TJ-SP; Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35ª Câmara 
de Direito Privado; Data do julgamento: 20/03/2017; Data de registro: 27/03/2017)

USUCAPIÃO - Aquisição do imóvel por meio de contrato de gaveta - Alegação de posse 
mansa e pacífica por mais de vinte anos - Improcedência do pedido - Inconformismo 
das partes - Desacolhimento - Não preenchimento dos requisitos que autorizam o 
reconhecimento da usucapião - Início da contagem da prescrição aquisitiva suspenso 
em razão da incapacidade da sucessora - Inteligência do art. 198, I, do Código 
Civil - Existência de provas que demonstram ter sido o imóvel objeto de medida de 
desocupação - Ausência de posse mansa e pacífica - RECONVENÇÃO - Réus que 
pretendem o reconhecimento do domínio sobre o bem - Falta de interesse processual 
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- Réus que figuram como proprietários nos documentos registrais - Aplicação do 
disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recursos desprovidos. 

(TJ-SP; Relator(a): J.L. Mônaco da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 
5ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 15/03/2017; Data de registro: 
17/03/2017)

* Indenizatória por danos materiais e morais –  Negativação do nome da autora 
em cadastros de proteção ao crédito por débito decorrente da cobrança de tarifas 
em conta corrente inativa e juros gerados pela indevida cobrança - Hipótese que se 
submete à aplicação da legislação consumerista (arts. 2º e 3º, § 2º da Lei nº 8.078/90 
e súmula 297 do STJ) –  Ilegalidade da cobrança de tarifa de manutenção de conta 
corrente inativa e encerrada, por ausência de movimentação ou qualquer prestação 
de serviço pela instituição financeira –  Prática abusiva, traduzindo-se em vantagem 
manifestamente excessiva do Banco (art. 39, IV, do CDC) –  Danos materiais - 
Restituição do valor existente na conta corrente que fora utilizado para o pagamento 
de tarifa de manutenção de conta corrente - Danos morais que se comprovam com o 
próprio ato ilícito (damnum in re ipsa) –  Indenização, contudo, a comportar redução, 
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade –  Recurso 
parcialmente provido. 

(TJ-SP; Relator(a): Francisco Giaquinto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 
13ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/03/2017; Data de registro: 
08/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO COM PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE PODER 
FAMILIAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. 
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL DA 
DEMANDADA. NO MÉRITO, A PROVA PRODUZIDA NÃO LASTREIA A 
PRETENSÃO RECURSAL DA CURADORIA ESPECIAL.  VÍNCULO SÓCIO-
AFETIVO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR 
INTERESSE DO MENOR. APELO IMPROVIDO. 
1- Citação por edital válida quando foram esgotados todos os meios para tentativa de 
localização da requerida.
2- A adolescente convive com a apelada desde o seu nascimento. Os documentos 
comprovam que essa convivência está se desenvolvendo em um ambiente  com fortes 
vínculos afetivos com a Apelada. Não há qualquer indicativo que possa embasar a 
pretensão recursal da Curadoria Especial.
3- Os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, aliados 
à existência de vínculo sócio-afetivo, sobrepõe-se às exigências legais para o 
procedimento da adoção, devendo nortear as decisões judiciais. Estabelecido o vínculo 
afetivo da adotanda com a família que lhe deu carinho, atenção e todos os cuidados 
de que necessita para o seu desenvolvimento saudável, mantém-se a sentença que 



15

deferiu a adoção. 

(TJ-BA;  Classe: Apelação,Número do Processo: 0008443-24.2004.8.05.0150, 
Relator(a): Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 22/03/2017 
) 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. 
GENITORA. CONDUTA DESABONADORA. PROVAS. EXISTÊNCIA. GUARDA 
UNILATERAL PATERNA. DIREITO DE VISITA MATERNO. SENTENÇA. 
MANUTENÇÃO.

I – A guarda dos filhos é dever de ambos os pais e, na impossibilidade de convivência 
sob o mesmo teto, impositiva é o seu restabelecimento, que pode ser na modalidade 
compartilhada ou na unilateral.

II – A guarda compartilhada é a regra do nosso sistema jurídico, todavia, existentes 
motivos graves, que impossibilite o convívio saudável dos pais com o filho ou que 
coloque em risco a vida, a saúde e a integridade, física e mental, deste, impositivo é 
o estabelecimento da guarda na modalidade unilateral, garantido-se ao genitor não-
guardião o direito de visita, assegurando, assim, a convivência da criança com ambos 
os genitores.

III – Evidenciado que a Apelante não tem, ao menos por ora, condições de compartilhar 
a guarda do filho, impositiva é a manutenção da sentença que deferiu a guarda paterna 
e garantiu o direito de visita materno.

RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA; Classe: Apelação,Número do Processo: 0402012-50.2013.8.05.0001, 
Relator(a): Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 22/03/2017 )

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR 
– PAD. MONITORAMENTO ELETRONICO – FALTA DE TORNOZELEIRA. 
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL  - RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 
1 - Paciente que se encontra cumprindo pena nas condições do regime fechado, não 
obstante haver progredido ao regime mais brando, e está impossibilitado de cumprir 
a pena em prisão domiciliar por não dispor o Presídio de tornozeleiras eletrônicas. 
2 - In casu, se o Magistrado de primeiro grau lhe concedeu a progressão ao regime 
de prisão albergue domiciliar - PAD ante a inexistência de vaga em estabelecimento 
adequado para o cumprimento do regime aberto, a ausência do equipamento eletrônico, 
omissão que se imputa tão-somente ao Estado, não pode repercutir desfavoravelmente 
ao Paciente, impedindo que este exerça um direito subjetivo que lhe é assegurado 
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para sua reinserção social.
3 - Ordem Concedida em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

(TJ-BA; Classe: Habeas Corpus,Número do Processo: 0000725-81.2017.8.05.0000, 
Relator(a): José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Camara Criminal - Segunda 
Turma, Publicado em: 17/03/2017 ) 

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO E DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. 
VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO AO DEPÓSITO DO DETRAN. 
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 230, V, DO CÓDIGO 
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NO SISTEMA 
DE FREIOS, SEGUNDO LAUDO PERICIAL. CULPA DO PROPRIETÁRIO DO 
BEM. ART. 27 DO CTB.  
I.  Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o  magistrado não 
está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos 
adotados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ e TJCE.
II. Além do laudo pericial, não houve produção de quaisquer outras provas por 
desídia dos litigantes, posto que silentes ao despacho que determinou a intimação 
para especificarem as provas que pretendiam produzir e acerca da possibilidade de 
julgamento antecipado da lide.  Nulidade da sentença afastada.
III. É fato incontroverso nos autos que o veículo apreendido estava sem a documentação 
necessária (licenciamento) no momento da fiscalização em blitz realizada pelo Detran. 
Apreensão com base no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República e 43 do Código Civil, 
a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causem a terceiros, desde que comprovado o dano, o nexo de causalidade 
e o prejuízo sofrido pela vítima, afastando-se a responsabilidade estatal quando 
demonstrada alguma excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, 
caso fortuito ou força maior.
V. De acordo com o laudo pericial, o acidente ocorreu devido a falta de freio do 
ônibus, o que se conclui que a responsabilidade pelo acidente foi, na verdade, do 
proprietário do veículo que negligenciou na regular manutenção deste, permitindo a 
circulação nas vias públicas sem o sistema de freio regular (art. 27 do CTB).
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACORDA a Primeira Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso e nega-lhe provimento, nos 
termos do voto do relator. 
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(TJ-CE; Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO; Comarca: Fortaleza; 
Órgão julgador: 1ª Câmara Direito Público; Data do julgamento: 27/03/2017; Data de 
registro: 27/03/2017)

DECISÃO 
22/03/2017 08:43 

1. Quarta Turma define que 
separação judicial ainda é 
opção à disposição dos cônjuges  
 
A entrada em vigor da Emenda Constitucional 66, que modificou o artigo 226 da Constituição 
Federal para deixar de condicionar o divórcio à prévia separação judicial ou de fato, não 
aboliu a figura da separação judicial do ordenamento jurídico brasileiro, mas apenas facilitou 
aos cônjuges o exercício pleno de sua autonomia privada. Ou seja: quem quiser pode se 
divorciar diretamente; quem preferir pode apenas se separar.

O entendimento foi firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 
julgamento de recurso especial interposto por um casal que, em ação de separação, buscava 
a homologação pelo juízo das condições pactuadas, como recebimento de pensão, regulação 
de visitas ao filho, partilha de bens e alteração de sobrenome.

Supressão de requisito

O juízo de primeiro grau, por entender que a EC 66 aboliu a figura da separação, concedeu 
prazo de dez dias para adequação do pedido, e o Tribunal de Justiça manteve a decisão.

No STJ, a relatora do recurso, ministra Isabel Gallotti, entendeu pela reforma do acórdão. 
Segundo ela, a única alteração ocorrida com EC 66 foi a supressão do requisito temporal e 
do sistema bifásico para que o casamento possa ser dissolvido pelo divórcio.

“O texto constitucional dispõe que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, 
imprimindo faculdade aos cônjuges, e não extinguindo a possibilidade de separação 
judicial. Ademais, sendo o divórcio permitido sem qualquer restrição, forçoso concluir pela 
possibilidade da separação ainda subsistente no Código Civil, pois quem pode o mais, pode 
o menos também”, disse a ministra.

Liberdade de escolha

Isabel Gallotti também fez considerações sobre os dois institutos. Segundo ela, a separação 
é uma modalidade de extinção da sociedade conjugal que põe fim aos deveres de coabitação, 
fidelidade e ao regime de bens. Já o divórcio extingue o casamento e reflete diretamente 
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sobre o estado civil da pessoa.

“A separação é uma medida temporária e de escolha pessoal dos envolvidos, que podem optar, 
a qualquer tempo, por restabelecer a sociedade conjugal ou pela sua conversão definitiva em 
divórcio para dissolução do casamento”, disse a relatora.

Segundo a ministra, o estado não pode intervir na liberdade de escolha de cônjuges que 
queiram formalizar a separação a fim de resguardar legalmente seus direitos patrimoniais e 
da personalidade, preservando a possibilidade de um futuro entendimento entre o casal.

A ministra acrescentou ainda que o novo Código de Processo Civil manteve em diversos 
dispositivos referências à separação judicial, a exemplo dos artigos 693 e 731, o que, em sua 
opinião, demonstra a intenção da lei de preservar a figura da separação no ordenamento 
jurídico nacional.
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DECISÃO 
17/03/2017 20:28 

2. Para Quarta Turma, não há limite 
mínimo de idade para adoção por pessoa 
homoafetiva  
 
Por unanimidade, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento 
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) que visava estabelecer a 
idade mínima de 12 anos para adoção por pessoa homoafetiva. 
 
No pedido, o MPPR alegou que, pelo fato de o requerente ser homoafetivo, seria 
necessário o consentimento do menor para a adoção, de acordo com o artigo 45, 
parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois, dessa forma, 
seria respeitado o princípio da proteção integral previsto na lei. 
 
No caso julgado, o interessado havia feito requerimento de habilitação para adoção 
de criança de até três anos. 
 
Previsão legal 
 
Para o relator do caso, ministro Raul Araújo, não há previsão legal para qualquer 
tipo de limitação em relação à adoção por pessoa homoafetiva, sendo necessário 
apenas que o requerente preencha os requisitos estabelecidos pelo ECA. 
 
O magistrado, concordando com o tribunal de origem, esclareceu que o enfoque 
deve ser o interesse do menor, que não pode ter negado seu direito de pertencer a 
uma família, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 
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Roberta Madeira Quaranta
Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública


